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1 – VAN H ET B ESTUU R
Het nieuwe regiobestuur is blij dat in
overleg met Cees Meere en Rudy
Vrooman de Nieuwsbrief met enige
regelmaat je op de hoogte blijft houden
over de activieiten van Regio West.
In deze Nieuwsbrief is te lezen wat er
allemaal te doen is in mei. Hopelijk zien
we vele van jullie op deze dagen!
Doe je mee of wil je iets bijdragen
(zoals voor de Plantjesdag De Lier) laat
dat even aan de secretaris weten:
secretarisregiowest@gmail.com
Meer activiteiten voor dit jaar worden
reeds voorbereid, maar het bestuur stelt
het zeer op prijs als je ideeën aandraagt
of je mening laat horen over activiteiten.
Vorig jaar hebben aardig wat leden mee-

gewerkt door een verslag van een activiteit te schrijven. Het maakte het mogelijk
om de Nieuwsbrieven te maken. Ook voor
dit jaar zou het fijn zijn als er weer leden
dit zouden willen voortzetten.
Vraag: wie wil zich daarvoor opgeven?
Mooiste zou een poule zijn van een flinke
groep ‘verslaggevers’ want met velen is
het licht werk. Het regiobestuur wil graag
zaken opzetten, maar dat kan ze niet
zonder inbreng van de leden...

2 – KWE K E R I J B EZO E K A A N B ENTA L E N R M P L A NTS O P WOENSDAG 4 MEI
We bezoeken dit jaar weer eens
Bental en RM Plants. Zoals voor
velen bekend, hebben deze bedrijven
een groot assortiment mediterrane
en subtropische planten.
Dus voor het nieuwe seizoen het
moment om weer nieuwe kuipplanten
aan te schaffen, te bekijken of er
informatie met elkaar over uit te
wisselen.

BOVEN EN RECHTS -

De Eremophila
nivea. In de
natuur is het een
zeldzame struik
met harige takken
en bladeren en
blauwe, paarse of
violette bloemen.
ONDER -

Het programma is als volgt:
•11:00 uur – Bental | Heermanszwet 30
1435 CD Rijsenhout
Bental is een leverancier van een groot
assortiment mediterrane planten en
succulenten.
Naast de waxflower (Chamelaucium
unicatum) is bijzonder voor dit jaar de
Eremophila nivea, een endemische
plant uit het westen van Australië.
Een sterke plant, grijsbladig met blauwe
tot violette bloemen.
Let op: betalingen uitsluitend contant.

De Pimelea Ferruginea (Rijstebloem
of Toscaanse Roos)
en de waxflower.

Annette, Anja en
Cees komen aan.
GEHEEL BOVEN

- Zie je die
Eugenia jambos!
BOVEN

LINKS

ons

Vervolgens gaan we naar:
•12:15 uur – Tuincentrum ‘Het Oosten’
Aalsmeerderweg 393
1432 EB Aalsmeer

Tot slot gaan we naar:
•13:30 uur – RM Plants
Meerlandenweg 22
1187 ZR Amstelveen

Hier is gelegenheid om een kopje
koffie of thee te drinken en/of een
broodje te eten.
Dit tuincentrum is één van de grootste
in Nederland.
Het assortiment planten is enorm
groot, ook waar onze interesses
liggen: de subtropische en tropische
planten.

Bij velen van ons is RM Plants bekend
van eerdere bezoeken en in trek vanwege het uitgebreide assortiment
(sub)tropische planten.
In deze periode verandert het aanbod
bijna dagelijks. Met vaak bijzondere
verrassingen.
Let op: betalingen uitsluitend per pin.

- Hans leidt

3 – PL ANTEN M ARKT OP DE HORTUS LEI DEN ZATERDAG 7 MEI
Eens per jaar presenteren kwekers en liefhebbers hun mooiste aanbod op de plantenmarkt
in de Hortus van Leiden. Regio West staat hier ook – op de zaterdag vóór Moederdag – met
een kraam vol met kuipplanten en promotie voor de vereniging. Bovendien een ideale plek
voor leden van Regio West om met elkaar bij te praten.
Verder is er een
gevarieerd programma:
π moederdagworkshop
π rondleiding varentuin
π workshop rolkaarsen maken
π demonstratie kruisen verschillende

soorten Hypoxidaceae
π Inkijkje bij de Imkerij van de Hortus
π rondkijken in de tuin en
bezoek brengen aan de
tropische kassen

Locatie – Rapenburg 73 | 2311 GJ Leiden. Toegang:
€ 8,00 of museumkaart, kinderen 4-12 jaar € 3,50.
Openingstijden: 10.00 – 17.00 uur.
Zie ook https://hortusleiden.nl/programma/agenda/

4 – PL ANTJ ESDAG DE LI ER OP WOENSDAG 18 MEI

Ook dit jaar houden we op woensdag
18 mei weer een plantjesdag in De
Lier.
Vanaf 10:15 ben je welkom in zowel de
tuin van Jan van Dijk als die van Piet
en Nel Keijzer. Beide bieden deze dag
planten aan.
Piet Keijzer
• Bij Piet Keijzer kunnen leden zaailingen, stekken en planten aanleveren.

• Ook kun je vooraf bij Piet twee soorten nagenoeg winterharde Passiflora
bestellen via keijzberg@hetnet.nl
• Verder heeft hij ook een hele reeks
plantenvoeding.
• En kun je nog de 200 kuipplanten,
de pluktuin en de tuin achter de
woning van Piet en Nel Keijzer
bezichtigen.
Piet en Nel Keijzer
Burgerweg 23 | 2678 NV | De Lier
Parkeer aan de overkant op nummer 32

De Passiflora
caerulea en
P. ‘Victoria’ zijn
nagenoeg
winterhard en
kosten €8.00
RECHTS
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Jan M. van Dijk
Iedereen weet van de uitgebreide
collectie kuipplanten die Jan heeft.
Mooie grote volwassen planten maar
ook kleinere, jongere exemplaren.
Die biedt Jan nu aan. Zo’n 200 soorten.
Dat moet je zien! En ook zijn kassen en
prachtige tuin!
Jan M. en Nel van Dijk
Oudecampsweg 22a | 2678 KP | De Lier
Prijzen
De planten die bij Piet en Jan worden
aangeboden kunnen leden tegen een
door henzelf te bepalen prijs meenemen.
De opbrengst bij Piet en bij Jan komt
ten goede aan de kas van Regio West.
Lunch
12.15 is het lunchtijd bij Piet en Nel.
Een moment om gezellig bij te praten.
Voor drinken wordt gezorgd.
Een afspraak maken bij Jan
Mocht je eerder of op een ander
moment bij Jan van Dijk langs willen,
dan kan dat. Neem dan even contact
met hem op: jmvdijk@planet.nl of bel
0174 513 700 voor een afspraak.

5 – HORTUSDAGEN & BOTAN ISCH E KU NSTM ARKT DELFT OP 28 & 29 MEI
De Delftse Hortusdagen zijn voor de tweede keer
wegens succes uitgebreid met een Botanische
Kunstmarkt met door planten geïnspireerde kunst.
Er zijn vele leuke activiteiten voor jong en oud.
Verder zijn er rondleidingen. En natuurlijk kun je
ook weer snuffelen bij de diverse kramen waaronder
de stand van Regio West met de verkoop van
kuipplanten en de promotie van de vereniging.
Locatie: Poortlandplein 6 | 2628 BM | Delft
Toegang: € 6,- of met geldige museumkaart,
ouder dan 65 jaar en kinderen van 5 tot 14 jaar € 3,-.
Open: 10:00 – 17:00 uur

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
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