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zien, dan is het leuk om dat via de
Nieuwsbrief met andere leden te delen.
Voor gezamenlijke activiteiten is gelukkig
weer iets meer mogelijk. Met in achtneming van de regels kunnen we terugkijken op een geslaagde Plantjesdag bij
Piet Keijzer en Jan M. van Dijk. Janny
Verloop schreef het verslag. (zie punt 2)

JAARGANG 5 – NUMMER 4
Een bezoek aan Hortus Overzee is zeker
aan te raden (zie punt 4)

1 – VAN H ET B ESTUU R
Het seizoen om onze kuipplanten buiten
te houden vliegt voorbij. Ondertussen
groeit en bloeit alles geweldig. Heb je
hierover iets leuks te melden of te laten

De iconische
Tetrapanax van
Jan M. van Dijk zie
je niet snel over
het hoofd.
ONDER

Voor donderdag 26 augustus heeft het
regiobestuur een mooie dag naar
Gelderland georganiseerd. (zie punt 5)
We horen graag vooraf of je mee wilt
gaan: secretarisregiowest@gmail.com

2 – GESL A AGDE PL ANTJ ESDAG I N DE LI ER OP ZATERDAG 24 J U LI
Gelukkig kon Regio West op zaterdag
24 juli een plantjesmarkt organiseren
bij Nel en Piet Keijzer en bij Jan M. van
Dijk, beiden in De Lier.
Samen met een fuchsia-vriendin was
ik om ca. 11 uur aanwezig. Er waren
heel wat leden aanwezig, die uit de
vele door Piet ingebrachte of door
leden meegebrachte planten konden
kiezen of er iets van hun gading bijzat.
De garage stond werkelijk tjokvol.
De prijs voor de planten mochten de
leden zelf bepalen.

De opbrengst was €360 voor de
verenigingskas. Veel planten vonden
een nieuwe eigenaar.
Verder waren er de pluktuin en de
vele kuipplanten, die langs de oprit
stonden. Wat een keur aan mooie
bloeiende kuipplanten.
Bewondering dat alles er zo mooi
bijstond.
De koffie met de door Ingrid van den
Berg zelfgebakken cake smaakte
heerlijk. Het was ook zondermeer
duidelijk hoe fijn iedereen het vond om
weer met elkaar bij te praten.

De garage vol
planten. Er was
voor elk wat
wils.
BOVEN

Misschien is
een gember
zo wel op z’n
mooist.
LINKS

Gezellig in
groepjes, met
behoud van
afstand.
RECHTS

Naast dat de
Eucomis
uiterst mooi
bloeit, bloeit de
plant ook nog
gedurende lange
tijd.
LINKS

Na onze lunch genuttigd te hebben
gingen we naar de tuin van Jan van
Dijk, die maar paar kilometer verder
lag.
In optocht reden we daar naar toe.
Ook hier weer veel planten en twee
grote kassen waar een keur aan planten stond. Er waren een flink aantal
planten te koop, waar de opbrengst
voor een lunchcafé was, die gerund
wordt met mensen met een beperking. Vooral prachtig vond ik de grote
‘poederkwast’, die met veel grote
bollen stond te bloeien.

Jan leidt zijn
bezoek door de
serre.
LINKS

Overal was
veel moois te
ontdekken.

Wat een werk om alles bij te houden
en wat zag het er mooi uit. In de tuin
stonden ook nog diverse planten erg
leuk om te zien.
Na alles bewonderd te hebben en ook
wat planten aangeschaft te hebben
gingen we om ca. half drie weer naar
huis.
Heel fijn dat er een plantjesmarkt
georganiseerd kon worden en we
met de diverse leden hebben kunnen
bijpraten. Dank aan Nel en Piet, Jan en
aan Rudy voor het organiseren en
ontvangen van de leden.
Groet van Janny Verloop

3 – NOG EVEN NA AR OTTO ZEITLER I N HONSELERSDIJ K
Een aantal leden hadden na de Plantjesmarkt er nog niet genoeg van en
togen naar Honselersdijk.
Daar gingen Bas Gieltjes, Leonne en
Frits van Melle, Cees Meere en Rudy
Vrooman langs bij Otto Zeitler, die een
25.000 m2 grote botanische snoepwinkel vol succulenten en cacteeën
heeft. En caudexplanten. Daar was
het hun om te doen. Er was meer
dan genoeg te zien en te kopen.
Van zeer schappelijk tot uiterst prijzig.
Ondermeer werden er Petopentia
natalensis en Stephania cepharantha
aangeschaft, die thuis onverwacht
binnen twee weken zeer goed begonnen
te groeien en al snel meer dan twee keer
zo groot werden.
Cees ontdekte met zijn arendsogen een
Stapelia orbea variegata, een met een
bijzondere bloem die bijna zo groot was
als het plantje zelf. Er was er maar een en
die was voor hem.
We namen afscheid van Otto en gingen
uiterst tevreden na deze caudex-safari
weer huiswaarts.

De update van de plumeriawerkgroep hou je nog te
goed, maar een bezoek aan
de Hortus is ook in de
zomer een regelrechte
aanrader!

4 – VO OR JA AR I N HORTUS OVERZEE
Begin mei gingen Ton van Zwet naar Hortus Overzee in
Den Helder om de plumeria’s van de werkgroep op te halen.
De Japanse tuin stond er oogverblindend bij. Kijk en geniet!

5 – EXCU RSI E NA AR GELDERL A N D OP 26 AUGUSTUS
Het programma van deze excursie bestaat uit een drietal zeer verschillende
maar ook zeer interessante tuinen.
π 10.00 uur – Tuin Polhuis

Zeeweg 144 | 3853 LN | Ermelo
π 12.00 uur – De Prunushof

Voordersteeg 26 | 7384 AG | Wilp
π 15.00 uur – Opentuin Wout van Harn

Sint Hubertus 6 | 6713 JE | Ede
π 17.00 uur – Boshotel Overberg

Dwarsweg 63B | 3953 AE | Overberg

Tuin Polhuis in Ermelo
Als eerste bezoeken we de prachtige tuin
van Johan en Aartje Klaassen.
Bij aankomst worden we verwend met
drinken en iets lekkers erbij.
Vanaf dat de eerste voorjaarsbolletjes
beginnen te bloeien tot aan het moment
dat de herfstasters en dahlia’s de herfst
aankondigen is er altijd wat te zien in
Tuin Polhuis.
De tuin (3500 m²) ligt grotendeels voor
hun boerderij, middenin het gazon ligt
een grote vijver omringd door verschillende borders op kleur. Door gebruik te
maken van lang doorbloeiende planten

en deze te combineren met eenjarigen,
staan de borders uitbundig te bloeien tot
diep in het najaar.
Johan en Aartje vinden het leuk om vooral
de wat bijzondere of nieuwe soorten in de
tuin uit te proberen.
Rondom het huis staat een grote verzameling potten gevuld met bijzondere kuipplanten en eenjarigen. Ze laten bezoekers
graag meegenieten om zo ook weer
liefhebbers te ontmoeten met dezelfde
passie.

De Prunushof in Wilp
De tweede tuin waar we heengaan is het
paradijs van Jan en Anny Bos.
Bij aankomst gaan we hier onze meegebrachte lunch gebruiken. Voor drinken
wordt gezorgd.
Hun tuinplantenkwekerij (van 1 ha.) hebben ze in de afgelopen jaren omgetoverd
tot een verzamelaarstuin in een landschappelijke stijl met een grote collectie
aparte bomen en bijzondere heesters.
Er is een grote verzameling bomen (met
o.a. 90 soorten Prunus, Japanse sierkers),
met een grote variatie aan onderbeplan-

ting van vaste planten en grassen. Verder
zijn er bollen, fruit- en notenbomen, kleinfruit, een pinetum en een rozentuin met
terras (vooral mooi in juni).
De borders langs de hoofdpaden staan vol
vasteplanten en op het terras bij de kas
vind je de uitgebreide collectie van meer
dan 150 kuipplanten. Naast de hoofdpaden zijn er ook graspaden die tussen
alle beplanting doorlopen.
Later in de zomer, tijdens ons bezoek, zijn
de hortensia’s en siergrassen vermoedelijk
in bloei gekomen.

Opentuin Wout van Harn in Ede
De derde tuin is een oase met tropische
allure. Ook hier spat de passie ervan af.
Van tuinen had Wout van Harn geen
verstand. Totdat tien jaar geleden zijn
vrouw plotseling overleed. Om niet in een
gat te vallen, stortte hij zich op tropische
planten en dat bleek zijn redding.
Inmiddels staat zijn stadstuin bomvol
exotische planten en struiken en vindt
Wout troost in zijn paradijs. En hij wil dat
met plezier met anderen delen.

Een gezamenlijke afronding
Aan het eind van de dag op weg naar huis
kan, wie dat wil, nog een stop inlassen aan
de bosrand van de Utrechtse Heuvelrug
om nog even met elkaar na te praten op
het terras van het Hampshire Boshotel
Overberg onder het genot van een drankje
(de eerste is gratis).
Aansluitend is het verder mogelijk om
daar met elkaar een vorkje te prikken
alvorens echt op huis aan te gaan.

ALLES OP EEN RIJTJE
π Wil je op donderdag 26 augustus
met Regio West op excursie naar
Gelderland geef je dan op via
secretarisregiowest@gmail.com
π De kosten zijn € 10 per persoon
voor het bezoek aan de drie tuinen,
inclusief de consumpties.
Je kan betalen aan het begin van de
dag bij Peter van Helsdingen.
π Wil je de dag gezellig afronden op
het terras van Boshotel Overberg laat
dat ook vooraf weten.
Hetzelfde geldt voor de eventuele
aansluitende maaltijd.
De kosten hiervoor zijn voor eigen
rekening.

6 – OV E R I G E I N FO R M ATI E
π E-mail secretariaat Regio West
π Telefoon secretariaat
π Website
π Facebook
π Info plantbenodigdheden
π Bestellen plantbenodigdheden
o.a. meststoffen, perlite, stekers
π Werkgroep Plumeria
π Plantenbeurzen
π Open Tuinen websites

π Info/opmerkingen over nieuwsbrief
π Uitschrijven nieuwsbrief

secretarisregiowest@gmail.com
075-6704076
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
secretarisregiowest@gmail.com
secretarisregiowest@gmail.com

