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1 – VAN H ET B ESTUU R
De komende weken zullen de temperaturen
tussen de 7 en 22 graden Celsius liggen, dus
is het zeker mogelijk om onze kuipplanten
al buiten te zetten maar dan wel in de
schaduw om verbranding van de bladeren
uit te sluiten. Ze kunnen dan wennen aan
de buitentemperatuur en kunnen dan
enkele weken later verplaatst worden naar
zonnige plekken in uw tuin of terras.
Voeg zo nodig nieuwe kuipplantengrond
toe, voer de nodige snoei uit en bemest om
ze voor te bereiden op het nieuwe kuipplantenseizoen.
De eerste excursie is al op donderdag 2 mei.
We gaan dan vier kwekerijen bezoeken. Om
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onze gastheren/-vrouwen te laten weten
hoeveel leden zij kunnen verwachten, is het
verzoek je hiervoor zo spoedig mogelijk op
te geven (cmfmeere@ziggo.nl). Alle informatie over deze excursie vind je onder punt 2.
Op zaterdag 11 mei staat onze regio met een
stand op de plantenmarkt in de Hortus van
Leiden. Altijd een heel gezellige markt om te
bezoeken voor de geïnteresseerde plantenliefhebber.
Mocht je niet naar de Nationale Kuipplantendag in Limburg gaan dan is deze plantenmarkt zeker een aanrader. Zie voor verdere
informatie onder punt 3.
In onze nieuwsbrief 5 van maart hebben we
je erop attent gemaakt dat we op woensdag
22 mei het 15-jarig jubileum gaan vieren met
bezoeken aan twee kwekerijen en een gezamenlijke lunch op kosten van regio West.
Het zal duidelijk zijn dat de gratis lunch uitsluitend geldt voor de leden van regio West.
Als je hieraan wilt deelnemen: graag aanmelden uiterlijk zondag 5 mei. Onder punt 4
staat het programma voor deze viering.
Onder punt 5 een verslag van de grote
plantenmarkt in de Haarlemmer Kweektuin.
Ben je er ook geweest?
Tot slot deed Rudy Vrooman, lid van de
plumeriawerkgroep, een letterlijk grote
ontdekking toen hij onlangs op Madeira
was. Onder punt 6 doet hij hiervan verslag.

2 – EXCU RSI E KWEKER IJ EN I N H ET WESTL AN D 2 MEI
Het programma van deze excursie bestaat
uit een viertal zeer verschillende maar ook
zeer interessante kwekerijen.

Richplant

π 10.00 uur – Richplant

Grote Achterweg 6A | 2671 LR | Naaldwijk
(plumeria’s en andere tropische planten)
π 11.30 uur – Sunsister

Grote Woerdlaan 29 | 2671 CM | Naaldwijk
(salvia’s en andere interessante planten)
π 12.30 uur – We eten gezamenlijk onze

zelf meegebrachte lunch in de kantine van
de Caravanstalling West, Oranjesluisweg 5A
2671 NB Naaldwijk. Voor koffie/thee wordt
gezorgd.
plumeria rubra
π 13.30 uur – Evanthia

Oranjesluisweg 32 | 2691 MS | ’s-Gravenzande
(opkweek van groene tropische planten uit
zaad)

Sunsister

π 14.45 uur – Ziara

Opstalweg 7 | 2671 LW | Naaldwijk
(bijzondere subtropische planten)
Meld je voor deze excursie uiterlijk op
27 april aan via e-mail cmfmeere@ziggo.nl
of tel. 070-3994073

salvia involucrata

Ziara
Evanthia

senecio confusus

3 – PL ANTENM AR KT HORTUS VAN LEI D EN OP 11 MEI

Onder de monumentale bomen van de
Leidse Hortus verzamelen zich allerlei
aanbieders en liefhebbersverenigingen
met kramen vol bijzondere planten.
Spreek er eens met een lid uit onze
regio af en wissel ervaringen uit
terwijl je je samen verbaast over al
het moois wat er te zien is!
Kom genieten van de Hortus in
voorjaarstooi, koop fijne plantjes voor
jezelf of als (Moederdag)cadeautje.
Regio West staat hier ook met een
kraam met verkoop van kuipplanten
en promotie van de vereniging.
adres: Rapenburg 73 | 2311 GJ | Leiden
openingstijden: 10.00 – 17.00 uur
entree: €7,50 of geldige museumkaart

4 – VI ER I NG VAN H ET 15-JAR IG J U B I LEUM R EGI O WEST OP 22 MEI
Op deze dag viert onze regio het
verlate, maar daarom niet minder
feestelijke, 15-jarig jubileum met
het volgende programma:

Kwekerij Noordam

π Om 10:30 uur ontvangt Arjan

Noordam ons op zijn terrasplantenkwekerij | Boddens Hosangweg 55 |
2481 KX Woubrugge.
π Om 12:00 uur gebruiken we een

gezamenlijke lunch bij Grand-café
De Parel | Leimuiderdijk 364 | 2155 MT |
Leimuiderbrug.
Voor de leden van regio West zijn
hieraan geen kosten verbonden.
π Om 13:30 uur worden we ontvangen

door Chris en Caroline Tilanus van
kwekerij Morning Glory | Noordpolderweg 6 | 1432 JH | Aalsmeer.

De eigenaren van deze
kwekerijen, (beiden lid
van onze vereniging) zullen een rondleiding over
hun bedrijf verzorgen.
Meld je voor deze
excursie uiterlijk op
5 mei aan via e-mail
cmfmeere@ziggo.nl
of tel. 070-3994073
We hopen dat je op deze
dag erbij kunt zijn!

Kwekerij Morning Glory

5 – VO OR JA ARSM AR KT HA AR LEMMER KWEEKTU I N OP 13 & 14 APR I L

Onder de titel ’Voorjaarsmarkt, duurzaam
doen & groen’ was het afgelopen weekend
het jaarlijks terugkerend evenement in de
Haarlemmer Kweektuin.
Tijdens deze markt was er een groot aanbod van vaste en vleesetende planten,
groente, fruitbomen, bollen, kruiden, zaden
en natuurlijk kuipplanten.
En niet alleen bij de stand van regio West
die uiteraard ook weer present was met een
groot assortiment subtropische planten.
Een kleine opsomming hiervan: citrussen,
passiflora’s, mandevilla’s, polygala’s,
heliotropiums, olijven, oleanders, vijgen,
gerbera’s, diverse soorten fruitboompjes.
De familie Keijzer had er opnieuw voor gezorgd dat onze regiostand aangevuld werd
met een uitgebreide collectie stekken van
vaste planten uit hun eigen tuin. Door het
koude weer – juist dit weekend – was er
minder publiek maar de echte plantenliefhebbers lieten zich hierdoor niet
weerhouden om de markt te bezoeken.
Andere activiteiten waren er te beleven in
de Haarlemmer Kweektuin. Er stond een

stand van Steenbreek 023 die onder het
motto ‘Tegel eruit, plant erin’ het publiek
uitnodigde om tegen inlevering van een
tegel gratis plantjes te ontvangen. Hoe
meer groen in onze tuin, hoe beter voor
het milieu. Een idee voor onze vereniging?
Er werden verder demonstraties gegeven:
manden van wilgentenen maken, model
wateroverlast in de stad, telen van
groente. En voor kinderen was er ook
genoeg te beleven: bezige beestjestocht,
speuren naar diertjes, kinderyoga,
schminken bij de kraam van Wereld
Natuurfonds en egelopvang.
Je ziet een evenement waar je met het
gezin naar toe kan om je te vermaken.
Al met al was het een geslaagd weekend.

6 – EEN FLI N KE PLUMER IA OP M ADEI R A

Onlangs was Rudy Vrooman op Madeira. Op enig
moment ging hij langs bij Atlantipetalas – Centro
de Jardinagem, een tuincentrum in Funchal. Daar
zag hij een aantal potten met plumeria’s. Als lid
van de plumiwerkgroep vallen die hem meteen
op. Als enigen op het eiland trof hij bij ze al het
begin van groei aan. Toen werd zijn blik getrokken naar een grote pot met een wel zeer dikke
plumeriastam, zeker meer dan 20 cm in doorsnee
en zo’n 40 cm hoog. Maar niet te tillen, dus niet
te vervoeren als bagage in het vliegtuig. Gelukkig
was dat de enige frustratie tijdens zijn verblijf:
het blijft een wonderschoon bloemeneiland!

7 – OVER IGE 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

