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1 – VAN H ET B ESTUU R
Langzamerhand begint het op een
echte winter te lijken met alle nachten
vorst. Maar de dagen beginnen echt te
lengen en onze gedachten gaan al uit
naar het moment dat we weer van onze
bloeiende planten kunnen genieten.
Zoals u onder punt 2 kunt zien, is het
activiteitenprogramma nagenoeg rond.

JAARGANG 3 – NUMMER 1

Alleen moeten wij nog invulling geven
aan de tweedaagse excursie in augustus
en onze ledenbijeenkomst in oktober.
We willen dit jaar wat andere bedrijven
bezoeken dan voorheen. Dit omdat we
merkten dat het aantal leden die hierin
interesse hadden, terugliep.
Enkele weken geleden hebben we je via de
mail benaderd met de vraag of je je wilt
opgeven voor de tweedaagse excursie op
7 en 8 juni naar kwekerijen en een tuin in
Noord-Brabant en Limburg.
Tot nu toe hebben zich vijftien leden hiervoor aangemeld. Hierbij waren er enkele
leden die zich alleen voor één van de twee
dagen hebben opgegeven. Dat kan natuurlijk ook. We hopen dat zich de komende
weken nog meer leden zich aanmelden
via cmfmeere@ziggo.nl.

2 – PRO GR A MM A R EGIO WEST 2019
Zaterdag 16 februari 2019
Ledenbijeenkomst Moordrecht – lezing
‘Op reis langs tuinen in de (sub)tropen’ door
Bert Vermeijden. Het programma van deze
dag stond in Nieuwsbrief 12 van 2018.
Meer informatie over deze dag staat in een
van de komende nieuwsbrieven.

Zaterdag 13 en zondag 14 april
Deelname Regio West aan de
Voorjaarsmarkt, duurzaam doen &
groen in de Haarlemmer Kweektuin.

Donderdag 2 mei
Kwekerijbezoeken aan:
π Richplant, Naaldwijk
(plumeria’s en andere tropische planten)
π Sunsister, Naaldwijk
(salvia’s en andere interessante planten)
π Evanthia, ’s-Gravenzande
(opkweek van groene tropische planten
uit zaad)
π kwekerij Ziara, Naaldwijk
(bijzondere subtropische planten)

Zondag 26 mei
Deelname van Regio West aan de Hortusdag
in de Botanische Tuin in Delft.

Zaterdag 11 mei
Deelname van Regio West aan de plantenmarkt in de Hortus van Leiden.
NB Op deze dag wordt ook de Nationale
Kuipplantendag in Kerkrade (Limburg)
gehouden.
Woensdag 22 mei
π Morning Glory, Aalsmeer
(groot assortiment (kuip)planten)
π Gezamenlijke lunch
π kwekerij L.J. Noordam, Woubrugge
Zaterdag 25 mei
Deelname van Regio West aan de plantenmarkt Bos & Burchtfair, Oostvoorne.

Vrijdag 7 juni en zaterdag 8 juni
Tweedaagse excursie met één overnachting.
Het is ook mogelijk om één van deze dagen
zich bij de groep aan te sluiten.
π De Tuynkamer, ’s-Gravenmoer

(liefhebberstuin met diverse borders in
een aantal tuinkamers)
π Kwekerij Zeelenberg, Dongen
(assortiment fuchsia’s, pelargoniums,
streptocarpussen en zomerbloeiers)
π Plantencentrum Ospel, Ospel
(assortiment cactussen, succulenten,
tillandsia’s, palmen en vaste planten
π Flores in Terra, Melderslo
(kwekerij en groothandel met een groot
assortiment van mediterrane planten
en andere subtropische planten)
π Kleine Costarica, Someren,
(een bijzondere tropische vlindertuin
van 880 m2)
Met de
invulling van
het programma
voor augustus,
september en
oktober is het
regiobestuur nog
volop bezig.
We stellen het
zeer op prijs als
je voorstellen
hebt!

3 – PL ANTEN B EU RZEN EN OPEN TU I N EN
Wij willen je erop attent maken dat via de link
www.oranjerie-regio2.net/?page_id=2967 een
overzicht te vinden is van de plantenbeurzen die
in 2019 worden gehouden in Nederland en België.
In 2017 stelden de families Van Dijk en Keijzer hun
tuinen voor ons open. In 2018 zijn er in onze regio
helaas geen leden geweest die hun tuin hebben
opengesteld. Daarom de oproep wie het dit jaar
wel wil doen? Geef je op bij onze secretaris via
cmfmeere@ziggo.nl. Hij zorgt ervoor dat dit in
onze nieuwsbrief, De Parel en op onze website
en landelijke website wordt vermeld.
Wil je bij je aanmelding ook de volgende gegevens
aan ons doorgeven:
•adres, telefoonnummer, emailadres
en eventueel uw website
•openingsdata en -tijden, eventuele toegangsprijs,
•al dan niet geschikt voor rolstoelen,
•honden al dan niet toegelaten,
•evt. verkoop koffie/thee en evt. verkoop planten.
•Een korte beschrijving van uw tuin en enkele foto’s
zijn hierbij meer dan welkom.

Onder punt 4 – overige informatie
worden een aantal websites vermeld
waarbij je de mogelijkheid hebt zelf
open (exotische) tuinen te bezoeken

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

