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1 – VAN H ET B ESTUU R
Het is te hopen dat de positieve
ontwikkelingen het mogelijk maken er
een wondermooi kuipplantenjaar van te
maken. En vooral ook met elkaar.
Het regiobestuur heeft zijn best gedaan
om een interessante ledenbijeenkomst
voor te bereiden.
Voor ons veelal exotische planten doen
het goed in Italië. De lezing gaat daar
over.
In vorige Nieuwsbrieven was er al aandacht voor duurzamer bezig zijn met
onze planten. Het zou leuk zijn hier
ideeën over uit te wisselen.
Samen iets uit te proberen in een werkgroep levert vaak nieuwe en hopelijk
betere inzichten op. En is bovendien ook
gezelliger. Na de lunch hoor je hier meer
over.

Meterosideros
heeft van nature
weinig moeite
met moeilijke
omstandigheden.
ONDER

In de eerste Nieuwsbrief van dit jaar
stond dat Piet Keijzer er klaar voor was
om weer aarde en voedingsstoffen te
gaan leveren. Als een laatste herinnering
is alles nog eens voor je op een rijtje
gezet. Als je naar de ledenbijeenkomst
komt kan Piet je bestelling eventueel voor
je meenemen (zie punt 4).
Ook is er dan een monster van de nieuwontwikkelde turfvrije potgrond om aan te
ruiken en te voelen.

Kom je naar de ledenbijeenkomst...
Dan vraagt het regiobestuur om je
vooraf op te geven.
Stuur hiervoor een mail naar:
secretarisregiowest@gmail.com
We zien elkaar graag op de 26e!!

2 – L E D E N B IJ E E N KOM ST R E G I O WEST O P Z ATER DAG 26 F E B R UA R I
Het programma ziet er als volgt uit:
Zaterdag 26 februari 2022
is het zover en kunnen de leden
van Regio West elkaar weer zien en
ervaringen uitwisselen tijdens de
eerste ledenbijeenkomst in:

• 10:00 – ontvangst leden met een kop
koffie/thee en iets erbij

• 10:30 – lezing ‘Ischia, het groene
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eiland’ door Rudy Vrooman

• 12:30 – gelegenheid om je lunch
te gebruiken.
Voor drankjes wordt gezorgd.
Uitwisseling van zaailingen, stekken,
planten en ervaringen

Het regiobestuur heeft daarbij
weer een leuk programma proberen
samen te stellen. Hopelijk tot dan!

Gelukkig is het langzamerhand mogelijk elkaar in groepsverband te zien.
Op de dag zelf willen we wel dat we
ons aan de actuele regels houden om
zo er een fijne dag van te maken.
Om zo goed en zo veilig mogelijk
alles voor te bereiden vraagt het
regiobestuur om je vooraf op te geven.
Stuur hiervoor een mail naar:
secretarisregiowest@gmail.com

• Ingrid van den Berg en Annette
Seffelaar hebben aangeboden als gastvrouw de koffie en thee te verzorgen.
• Geef ook aan of je melk of karnemelk
bij de lunch wilt.

• Verder zoeken we drie leden die ieder
een deel van het verslag van de bijeenkomst wil maken.
• Tot slot zoeken we een fotograaf om
leuke momenten voor de Nieuwsbrief
vast te leggen.
Heb je planten om tijdens de lunch te
ruilen of weg te geven laat dat dan
vooraf even weten.

Gennista
tyrrenica, een
Middelandse
zeeplant die je
zeker op Ischia
tegen kan
komen.
BOVEN

• 13:00 – bespreking programma 2022
– korte update turfvrije potgrond
– korte update Pireco project
– een nieuwe werkgroep
Dit deel van het programma willen
we kort houden om écht op tijd aan
het laatste punt te eindigen.

• 13:45 – Een leuke verrassing voor
iedereen die gekomen is.

Piet Keijzer heeft weer meststoffen en
aarde ingekocht. Meststoffen nodig?
Geef dit aan Piet Keijzer door, dan
neemt hij ze voor je mee:
keijzberg@hetnet.nl

Afsluitend is er gelegenheid om,
net als bij het afscheid van Piet
Keijzer, iets te drinken in de bar.

3 – I S C H I A , H E T G RO E N E E I L AN D
Velen van ons willen nog eens naar
Italië – of zijn daar al geweest – om de
vele planten die onze belangstelling
hebben, prachtig groeiend en bloeiend,
te bewonderen.
Voor Rudy Vrooman heeft het eiland
Ischia daarbij een speciaal plekje. Daar
is zeker veel leuks over te vertellen.
- Het spel
van planten met
licht en water...
RECHTS

Ischia is vulkanisch, net als de Vesuvius
die heel bepalend op het vaste land te
zien is. Het zorgt voor een bodem waar
veel in wil groeien.
Zeker als mensen met veel passie zich
daar voor hebben ingezet. En die zijn
er. Het maakt dat Rudy er keer op keer
graag naar terugkeert.
Op bijzondere plekken hebben
bijzondere mensen bijzondere tuinen
doen ontstaan. Niet om mee te
pronken, maar voor eigen genoegen en
niet bedoeld als attractie. Maar dat zijn
ze wel.
Zo heeft een Engelse componist een
oude steengroeve omgetoverd tot een
stilte plek met planten uit de hele
wereld om daar in alle rust symfonieën
te kunnen schrijven.
Voor een Italiaanse wereldreiziger was

Door vulkanisme
zijn er op veel
plekken op Ischia
thermische
bronnen te vinden.
ONDER

een baai op Sri Lanka de mooiste plek
op aarde. Het werd zijn inspiratie om
een soortgelijke baai op Ischia te laten
ontstaan.
Een zeeman die 40 jaar over alle zeeën
voer, nam van alle reizen bijzondere
planten mee tot er geen kozijn, traptree of ander plekje meer vrij was.
Eenmaal vast aan de wal toverde hij er
een bar stuk grond om tot een waar
paradijs. Tot op de dag van vandaag
zetten eveneens gepassioneerde
mensen zich in om al dit moois te laten
blijven bestaan. Ook daar zijn zeker
mooie verhalen over te vertellen.

4 – H ET IS WEER TIJ D VO OR KU I P P L A NTE N G RO N D, BAR K , P E R L I E T E N M E STSTO F F E N

• Kwekerspotgrond Excellent

voor € 5,00 per zak van 40 liter
• Mediterrane potgrond
voor € 5,80 per zak van 40 liter
• Potgrond Veenvrij
voor € 5,50 per zak van 40 liter
• Franse boomschors (bark) 5-12 mm
voor € 7,50 per zak van 40 liter
• Zaai- en stekgrond
€ 5,00 per zak van 20 liter
• Cactusgrond
€ 2,50 per zak van 5 liter
• Perliet € 2,00 per zak van 10 liter
Geef je bestellingen uiterlijk zaterdag
5 maart door aan Piet Keijzer
(keijzberg@hetnet.nl
of tel. 0174-514906).
Je kunt ze vervolgens bij hem ophalen
op zaterdag 12 maart tussen 10.00 en
15.00 uur (Burgerweg 23, 2678 NV
De Lier) óf na telefonische afspraak.
NB. Indien je binnenkort al wil zaaien
of stekken is het mogelijk om deze
potgrond reeds mee te nemen als je
de ledenbijeenkomst op 26 februari
bezoekt. Neem hierover wel tijdig
contact op met Piet Keijzer.

Ook over te bestellen meststoffen
en eventueel andere artikelen kun je
eveneens Piet Keijzer benaderen.
Op www.oranjerie-regio2.net (zie
menubalk onder het kopje ‘Winkel’)
vind je een opsomming hiervan. Indien
je de bestelling voor deze artikelen
voor 6 maart aan hem opgeeft, kun je
het bestelde gelijk meenemen als je
de grondstoffen ophaalt.
Misschien ten overvloede, maar zeker
handig voor de nieuwe leden, geven
we nog wat aanvullende informatie
over de potgronden e.d.
KWEKERSPOTGROND EXCELLENT
Culvita Kwekerspotgrond Excellent is
speciaal samengesteld uit de beste en
meest hoogwaardige grondstoffen.
Door jarenlange samenwerking met
professionele kwekers is er tot de
juiste samenstelling gekomen:
veenmosveen, tuinturf, kokos, klei,
lavameel en Culvita Organische Mest.
Deze samenstelling zorgt voor een
luchtige structuur waardoor de
wortels van de plant zich optimaal
kunnen ontwikkelen.
De toevoeging van klei zorgt ervoor
dat water en voedingsstoffen beter

worden vastgehouden en daardoor
langer beschikbaar zijn voor de plant.
Lavameel zorgt o.a. voor verharding
van het blad waardoor de plant een
betere weerstand tegen ziekten krijgt.
Culvita Kwekersgrond Excellent is hét
mengsel voor alle binnen- en buitenplanten. Als bemesting is gekozen voor
Culvita Organische Mest en volstaat
voor circa 3 maanden.

MEDITERRANE POTGROND
Deze potgrond kan worden gebruikt
voor palmen, olijven, vijgen, citrussen
en andere mediterrane planten.
In Culvita Mediterrane Potgrond worden
de beste veensoorten gemengd met
kokosgruis tot een optimaal groeimedium. Klei is toegevoegd voor een
betere waterhuishouding.
Om de juiste pH-waarde te bereiken
wordt kalk toegevoegd.
Voedingsstoffen komen van een
speciale NPK-meststof met sporenelementen, voldoende voeding voor
de eerste zes weken.
Bovendien is er voor de eerste zes
maanden een organische bemesting
meegegeven. Aan Culvita Mediterrane
Potgrond is RhizoPlus toegevoegd.
Hoewel dit product een meststof bevat
zal het noodzakelijk zijn om na verloop
van tijd te gaan bemesten.
Dit is afhankelijk van de behoefte van
uw planten. RhizoPlus is een mengsel
van mycorrhiza en andere rhizosphere
bacteriën en schimmels.
Door de toevoeging van RhizoPlus zal
de opname van voedsel en water
sneller en makkelijker op gang komen.
Bovendien bevordert RhizoPlus het
natuurlijk evenwicht.

POTGROND VEENVRIJ
Deze potgrond is samengesteld uit
circulaire grondstoffen (de CO2 uitsoot
is hierdoor minimaal) en bevat geen
veen/turf, kortom het is 100% veenvrij.
Het kan worden toegepast worden bij
kamer-, balkon-, terras- en kuipplanten.
Als bemesting is gekozen voor een
organische meststof (10-4-6+3MgO).
Deze volstaat voor circa 60-90 dagen
(afhankelijk van de weersomstandigheden).

ZAAI- EN STEKGROND
Deze grond is samengesteld voor
een optimaal resultaat bij zaaien en
stekken.
Bij de samenstelling van dit mengsel
is gebruik gemaakt van de jarenlange
ervaring van vooraanstaande kwekerijen.
Aan deze zaai- en stekgrond is een laag
percentage meststoffen toegevoegd
om verbranding te voorkomen.
Er zijn echter voldoende meststoffen

aanwezig om het bewortelde stekje of
gekiemde plantje van voedingsstoffen
te voorzien gedurende de eerste
groeifase (tot verpotten).
Culvita Zaai- en Stekgrond heeft een
fijne en regelmatige structuur.
Hierdoor wordt water gelijkmatig
verdeeld en uitdroging voorkomen.
FRANSE BOOMSCHORS (BARK)
Deze grondstof heeft een positief
effect op het bodemleven.
Franse bark heeft een lange levensduur. Het gaat zeker 3-5 jaar mee
zonder merkbaar kwaliteitsverlies.
Deze bark is afkomstig van de
Pinus maritiem (Franse zeeden).
CACTUSGROND
Deze potgrond wordt gebruikt voor
het potten en verpotten van cactussen
en vetplanten.
Bij de samenstelling van Culvita
Cactusgrond worden strenge eisen
gesteld aan de gekozen grondstoffen.
Zo is er aan dit product zand toegevoegd. Door de toevoeging van zand
wordt de grond luchtig en wordt het
waterdoorlatend vermogen verbeterd.
Cactussen en vetplanten houden niet
van een te vochtige grond.

PERLIET
Deze grondstof kan gebruikt worden
om de potgrond luchtiger en lichter
te maken waardoor wortels beter
ontwikkelen en planten beter groeien
en mooier bloeien.
Ook kan het gebruikt worden als
drainage-laag, waardoor de waterhuishouding in de pot verbeterd wordt.

5 – 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

