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1 – VAN H ET B ESTUU R
We mogen ervan uitgaan dat ieder een
geslaagd kuipplantenseizoen achter de rug
heeft. Daar heeft het weer behoorlijk aan
bijgedragen.
• Winter – zeer zacht, zonnig, gemiddelde
temperatuur van 5,2°C
• Lente – zacht, droog en zeer zonnig,
gemiddelde temperatuur iets lager dan
normaal, 11,7°C
• Zomer – zeer warm, zeer zonnig en aan
de droge kant, gemiddelde temperatuur
van 18,4°C tegen normaal 17°C
• September – zonnig maar ook vrij nat,
gemiddelde temperatuur als normaal,
14,5°C
Daarmee is verklaard waarom onze
kuipplanten het zo goed hebben gedaan,
tenminste als je in de zomer voldoende
water en meststoffen aan je planten hebt
toegediend. De komende vijf maanden zal
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onze hobby op een laag pitje staan. De
verzorging van de planten zal alleen bestaan
aan spaarzaam water geven en controle op
ongedierte en zo nodig bestrijding daarvan.
En dat geldt uiteraard voor de leden die hun
planten niet hebben uitbesteed.
De komende maanden gaat het bestuur
weer aan de slag om een mooi programma
2020 samen te stellen. In de laatste ledenbijeenkomst van dit jaar is een aantal opties
voor bijeenkomsten en excursies aan de
leden voorgelegd.
Onder punt 2 krijg je hierover nadere informatie. Op basis van de reacties van de leden
kan het bestuur de komende tijd invulling
geven aan de activiteiten die we volgend
jaar gaan doen.
Op verzoek van de Botanische Tuin TU Delft
maken wij je erop attent dat je aldaar een
leuke en interessante workshop kan volgen
op 9 november.
Onder punt 3 vind je meer informatie over
deze workshop. Ook tref je aanvullende
informatie aan over de Wollemia nobilis die
de basis is van het microscopisch onderzoek.
Tot slot willen we je erop attent maken dat
we nog steeds op zoek zijn naar iemand die
per 8 februari de taken van de secretaris kan
overnemen. Zonder secretaris kunnen we je
niet inlichten wat er allemaal in onze regio
wordt georganiseerd. Onder punt 2 brengen
we dit nog eens onder je aandacht.

2 – LEDEN B I J EEN KOMST 12 OKTOB ER 2019
Onze gastvrouwen Ellie van der Eijk en
Geesje Maas waren weer present om
31 leden hartelijk te ontvangen. Onder deze
leden konden we ook een nieuw lid welkom
heten: Jacques van Hoof uit Bleiswijk.
Hopelijk dat er meer (nieuwe) leden deze
stap in de toekomst zullen nemen.
Nadat iedereen onder genot van een
een kop koffie/thee met een stroopwafel
ervaringen had uitgewisseld en we
verwelkomd waren door de voorzitter,
startte deze de PowerPoint-presentatie
over het bloemeneiland Madeira.
Aan de hand van zo’n 600 foto’s vertelde
Rudy Vrooman wat er allemaal aan moois
te zien was op Madeira. Vele prachtig
bloeiende tuinen kwamen in beeld, zoals
• Botanische Tuin Madeira,
• Monte Palace Tropical Garden,
• Palheiro Gardens. En ook de tuinen van
de ‘quinta’s’ (landhuizen) werden aangedaan waar een overvloed aan subtropische
plantengroei uit de hele wereld te zien was.
Veel van deze exotische planten waren
daar gekomen via schepen op weg van en
naar verre overzeese gebieden die Madeira
aandeden om er handel te drijven. Al deze
planten gedijen bijzonder goed in het
milde klimaat van Madeira.
In vervolg op de lezing van 13 oktober 2018
over floristische nesofilie (de liefde voor
eilandplanten) door Bob Ursem, werd er
ook aandacht besteed aan de inheemse
plantengroei. Ongeveer 20% van de flora
van Madeira bestaat namelijk uit inheemse
planten. Om maar enkele bekende te
noemen: Echium candicans – de trots van
Madeira, Dracaena draco (drakenbloedboom), de prachtig bloeiende Geranium
maderense. Maar er werden ook minder
bekende inheemse planten getoond:

Aeonium glandulosum, Matthiola
maderensis, Globularia salicina, Echium
nervosum, Andryala glandulosa, Scilla
maderensis, Argyranthemum pinnatifidum
ssp. succulentum. Deze komen onder meer
voor op de schrale bodem van het noordoostelijke Ponta de São Lourenço, een kaal
schiereiland. Daar groeit een andere
vegetatie dan op de rest van het eiland.
Rudy liet daarvan een aantal prachtige
foto’s zien.
Maar Madeira is meer dan een kuipplantenparadijs, zoals de titel van de lezing luidde
en dat liet onze voorzitter ook zien:
• Bezoek aan Mercado dos Lavradores,
de grootste markt in de hoofdstad
Funchal. Naast allerlei verse groenten en
heerlijk fruit worden allelei andere
producten van de regio hier aangeboden
én zaden en stekken van kuipplanten.
• Diverse interessante musea
• De wandelingen langs de levada’s bv.
Ribeiro Frio en Queimadas

• Boottocht op dolfijnensafari,
• Het spectaculaire carnavalsfeest in
februari op Madeira,
• Bezoek aan de familie Wijker, het verst
wonende lid van regio West
• Diverse bergwandelingen over het eiland
– bijvoorbeeld de wandeling naar het
hoogste punt van Madeira: Pico Ruivo.
Helaas kon Rudy niet alle foto’s laten zien,
er stond nog meer op het programma.
Een kleine selectie tonen we als toetje in
deze nieuwsbrief.
We kunnen stellen dat de presentatie een
goed beeld gaf van wat er allemaal te zien
is op Madeira. Een dankwoord was dan
zeker op zijn plaats. Zin om een vakantie te
boeken naar Madeira?
Na de lunch werd het tweede deel van het
programma door onze voorzitter opgepakt.
Allereerst de benoeming van Peter van
Helsdingen tot penningmeester van onze
regio per 1 januari 2020 aangezien er geen
tegenkandidaten zich hiervoor hadden

externe kracht gedaan worden. Dus is de
enige oplossing dat er een lid zich aanmeldt om deze vacature in te vullen.
Het is kort dag, nog maar 3 maanden.
Vandaar dat we hier een dringende oproep plaatsen: ‘Meld je aan voor de functie
van secretaris’. Als je dit overweegt en je
meer informatie wil hebben, neem dan
contact op met onze huidige secretaris
(cmfmeere@ziggo.nl).

aangemeld. Dit had de volledige instemming van alle aanwezigen en werd hij
bij acclamatie per genoemde datum tot
penningmeester benoemd.
Het tweede agendapunt was de toekomst
van de regio. Door de invoering van de lijst
van aftreden van bestuursleden heeft
onze secretaris Cees Meere het besluit
genomen per 8 februari 2020 na 16,5 jaar
uit het bestuur te treden. Hoewel tijdens
dit jaar diverse keren dit punt onder de
aandacht is gebracht, heeft zich nog
niemand voor deze functie aangemeld.
Als deze functie niet wordt ingevuld, moet
er gevreesd worden dat communicatie
tussen leden en regiobestuur gaat
stoppen per 8 februari 2020. En dat willen
we toch niet?
Het idee om als oplossing hiervoor een
betaalde kracht in te huren lijkt niet de
oplossing omdat dan toch een bestuurslid
de kopij hiervoor moet aanleveren.
De inhoudelijke kant kan niet door een

Het derde punt op de agenda was het
programma voor 2020.
π Onze eerste ledenbijeenkomst is op
zaterdag 8 februari gepland en uiteraard
op dezelfde locatie in Moordrecht.
π Het openstellen van je tuin is ook een
goed idee om ervaringen uit te wisselen
tussen leden onderling.
Laat het de secretaris weten als je dit
volgend jaar zou willen doen.
π Verder werd duidelijk dat er zeker interesse is in een ééndaagse excursie in juni

op 8 februari door Ellie van der Eijk en
Geesje Maas in Moordrecht zullen worden
ontvangen. Er zal dus een andere locatie
voor onze ledenbijeenkomsten gevonden
moeten worden. Suggesties zijn welkom!
π Ook volgend jaar staat onze regio weer
met een stand op de evenementen waaraan we voorgaande jaren deelnamen t.w.
• Voorjaarsmart in Haarlem
• Plantenmarkt Hortus Leiden
• Hortusdag TU Delft
• Bos en Burchtfair in Oostvoorne
• Najaarsmarkt Hortus Amsterdam
Als je interesse hebt om een bijdrage
hieraan te leveren laat het ons weten.
Ook hier zullen andere leden zich hiervoor
beschikbaar moeten stellen als we de activiteiten die we als bestuur tot nu toe hebben georganiseerd, in de toekomst willen
blijven doen. We horen graag van je.
Als laatste punt op het programma was
het onderling uitwisselen van de door de
leden meegebrachte planten en een flink
aantal grote Plumeria-zaailingen (3 jaar
oud) van de werkgroep Plumeria. En daar
werd gretig gebruik van gemaakt. Het was
weer een geslaagde ledenbijeenkomst.
naar Flores in Terra in Melderslo en het
Exotisch Plantencentrum in Ospel.
π Voor de voorgestelde tweedaagse
excursie naar Noord-Holland ( juni/begin
juli) werd vanuit de groep aangegeven
dat hiervoor eveneens interesse bestaat.
π Dat gold eveneens voor een plantenruilbeurs in augustus.
π In oktober wordt als afsluiting van het
jaar een ledenbijeenkomst gehouden. Ellie
van der Eijk gaat volgend jaar verhuizen
en daarmee komt ook een einde aan de
ledenbijeenkomsten die we vele jaren in
Moordrecht konden houden. Een onvergetelijk tijd! Gelukkig dat we nog één keer

3 – WORKSHOP – TIJ DREIS DOOR DE MICROSCOOP OP 9 NOVEMB ER

In 1994 werden in een ravijn ten noordwesten van Sydney in Australië (zie foto
boven) een paar levende bomen ontdekt
die tot die tijd alleen bekend waren als een
fossiel uit de tijd van de dinosauriërs.
Enkele nakomelingen van deze zeldzame
boom – de Wollemia nobilis – staan nu in
de Botanische Tuin TU Delft.
In zijn workshop Tijdreis door een microscoop gaat Rob van Es samen met de
deelnemers terug in de tijd en onderzoekt
stukjes van deze bijzondere naaldboom.
Ultradunne plakjes plantenweefsel worden
behandeld met pigmenten, alcohol en
kunsthars. Via de microscoop ontdekken
we een verloren gewaande wereld van
schitterende plantencellen.

De zeldzame boom is in miljoenen jaren
nauwelijks veranderd; een prehistorische
overlever. Onze huidige sparren en kerstbomen zijn ‘watjes’ vergeleken met de
woeste groeikracht van de Wollemia.
Kom en ontdek het zelf.
π De workshop wordt gehouden op

9 november van 14:00 tot 16:00 uur
π Tien microscopen en alle andere
benodigdheden staan klaar.
Zelfgemaakte microscopische preparaten kunnen ook meegenomen worden.
π Deze workshop is ook voor mensen
die nog nooit een microscoop hebben
gebruikt.
Botanische Tuin TU Delft
Poortlandplein 6 | 2628 BM | Delft
Kosten €30,00 per persoon, inclusief alles.
Opgeven via info@robvanes.nl
Meer informatie over Wollemia nobilis
De Wollemia nobilis is een groenblijvende
eenhuizige primitieve naaldboom, enig in
haar soort en een levend fossiel.
Zij behoort tot de slangenden- of apenboomfamilie (Araucariaceae). Deze familie
behoort tot de primitieve naaldbomen die
ongeveer 200 miljoen jaar geleden zijn
ontstaan.

Harsgat in de naald van de Wollemia nobilis

De Wollemia is een hoge, slanke boom (tot
40 meter) met vaak verschillende stammen

4 – LEZERSN I EUWS

die uit een stronk ontspringen. De pokdalige
schors van oudere bomen is kenmerkend.
Elke boom heeft zowel mannelijke als
vrouwelijke kegels. Als deze kegels eenmaal
volgroeid zijn of de kegels al van de boom
gevallen zijn, sterft de tak af en wordt deze
vervangen door een nieuwe die vanaf de

stam groeit. Wollemia nobilis kan zich dus
geslachtelijk of vegetatief (door meerdere
stammen te vormen) voortplanten.
In september 1994 vond parkwachter David
Noble (vandaar de soortnaam nobilis) de
laatste exemplaren van de Wollemia nobilis
in de Blue Mountains, in een ontoegankelijk
ravijn op 200 km afstand van Sydney
(Australië).
Om de Wollemia te behoeden voor uitsterven en de populaties in het wild te beschermen werd het ‘Wollemi Pine Recovery Plan’
opgesteld door de Royal Botanic Gardens in
Sydney en de New South Wales National
Parks and Wildlife Service.
Dit heeft ertoe geleid dat de Wollemia op
1 april 2006 in Australië beschikbaar kwam
voor het grote publiek. En sinds 1 juni 2006
kreeg de Hortus Botanicus te Amsterdam
als enige een vergunning om de Wollemia
in Nederland te mogen verkopen.
Inmiddels hebben meerdere botanische
tuinen in Nederland de Wollemia nobilis in
hun collectie, waaronder de Botanische Tuin
TU Delft, zie foto linksboven.

GR A AG HOR EN WE J E MEN I NG...
Om een actieve regio te zijn en te blijven is
het belangrijk om te weten wat onze leden
vinden van wat er in de vereniging gebeurt
en wat er georganiseerd wordt.
In deze nieuwsbrief is meer malen gevraagd
om je reactie of deelname.
Hier alles nog eens op een rijtje...
π Wil je het komende jaar je tuin opstellen

voor bezoek van andere leden?
π Wat vind je van een tweedaagse excursie

naar Noord-Holland naar o.m. Hortus Overzee
Den Helder, Hortus Alkmaar en het landgoed
Berg en Vaart in Ankeveen( juni/begin juli)?

evenementen waar we elk jaar aan deelnemen t.w. Haarlem, Leiden, Delft, Oostvoorne,
Amsterdam?
π Welke nieuwe leden (en ook leden die al

π Ga je mee ééndaagse excursie naar

Flores in Terra in Melderslo en de Exotisch
Plantencentrum in Ospel in juni?

langer lid zijn) zijn dit jaar van plan om een
ledenbijeenkomst te bezoeken (en te ontdekken hoe leuk deze bijeenkomsten zijn)?

π Wat vind je van een plantenruilbeurs in

π Wie kent een locatie voor onze

augustus?

toekomstige ledenbijeenkomsten?

π Kom je ook eens naar de regiostand op de

π Last but not least: geef je op als secretaris!

4 – OVER I GE I N FORM ATI E
π E-mail secretariaat Regio West
π Telefoon secretariaat
π Website
π Facebook
π Info plantbenodigdheden
π Bestellen plantbenodigdheden

cmfmeere@ziggo.nl
070-3994073
www.oranjerie-regio2.net
www.facebook.com/KuipplantenWestNederland/
www.oranjerie-regio2.net/?page_id=658

keijzberg@hetnet.nl
www.oranjerie-regio2.net/?page_id=3421
www.oranjerie-regio2.net/?page_id=2967
www.openexotentuinen.be/
www.mooietuinen.be/exotentuineninbe.html
www.tuinenstichting.nl
www.bezoekmijntuin.nl/
www.groei.nl/tuin/tuinontwerp/opentuinenweekend
π Info/opmerkingen over nieuwsbrief Oranjerie-Regio2@ziggo.nl
π Uitschrijven nieuwsbrief
Oranjerie-Regio2@ziggo.nl
o.a. meststoffen, perlite, stekers
π Werkgroep Plumeria
π Plantenbeurzen
π Open Tuinen websites

