
8 | Evenementen zusterverenigingen 

Wilt u meer weten, kijk dan op de websites van onze zusterverenigingen; veel van hun 
activiteiten zijn ook voor liefhebbers van kuipplanten-in-bredere-zin interessant! 
 

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden: www.fuchsiavereniging.nl  
 

Nederlandse Pelargonium & Geranium Vereniging: https://npgv.nl 
 

Succulenta: https://succulenta.nl  

We hebben weer een nieuw artikel van de maand op de website 
gezet. Omdat overwintering op dit moment een belangrijk thema is 
voor kuipplantenliefhebbers hebben wij gekozen voor “Met de 
oleanders de winter door” van onze oud-voorzitter Jasper Smit. 
Bovendien gaat het over een kuipplant die aan de basis stond van 
onze vereniging. Wij zijn immers als vereniging voortgekomen uit de 
Oleandervereniging. Het artikel uit 1988 is nog steeds waardevol. 
 
Auteur   : Jasper Smit 
Verschijningsdatum : december 1988 (De Parel) 
Titel   : “Met de Oleanders de winter door” 

QR - code Facebook 

Volg ons op 

10 | Deskundigen beantwoorden uw vragen over planten  

 (G. Rosema) 

11 | Service en contact  

Wijzigingsformulier lidmaatschap 

Uitschrijven toezending nieuwsbrief  

Website Nederlandse Kuipplantenvereniging 

 Opzeggen lidmaatschap 

Vraag aan de nieuwsbriefredactie

QR - code Website 

9 | Links voor een interessant dagje uit in Nederland en over de grens.  

• Magische Tuinen in België. Alles over tuinen en voor uw tuin.  

• Botanische tuinen van Nederland de koepelorganisatie met info over alle 26 tuinen. 

• Tuinen in Duitsland de leukste tuinen vindt u in het Duitse grensgebied. 

• Tuinen in Nederland een verzameling uitstapjes, verzameld door tripadvisor. 

• Opentuinagenda Uitgebreide agenda open tuinen in Nederland. 

• Nederlandse Tuinen Stichting Komt op voor bedreigde tuinen en openbare parken. 

• Tropische-tuin Overzicht kwekerijen in Nederland die exotische planten aanbieden. 

7 | Activiteiten van de regio’s  

In de maanden december 2018/januari 2019 worden door de regionale afdelingen geen 
activiteiten georganiseerd. 
 
Zie voor overige informatie de ‘Activiteitenkalender’ op onze website. 

1 | Van het bestuur  

5 | Artikel van de maand 

6 | Boekenrubriek  

3 | Overwinteren  

Voor ons, kuipplantenliefhebbers, is inmiddels 
een wat minder leuke tijd aangebroken: de 
planten moeten, al of niet gekortwiekt, naar 
binnen. Sommigen proppen hun planten in allerlei 
kamers; tot in de slaapkamer toe als ze een 
tolerante partner hebben. Hebben ze zelf een kas 
dan is dat natuurlijk de aangewezen plek. Maar 
heb je die niet dan kun altijd nog naar een 
overwinteringskas gaan. 
Op onze website staat een aantal adressen in de 
verschillende regio’s (ga naar de website) 

Fuchsia’s hebben en houden door H. Aalhuizen-Nijhuis  
 
Dit boek kwam tot stand in samenwerking met de Nederlandse 
Kring van Fuchsiavrienden, die de redactie voerde. Met tientallen 
illustraties in zwart-wit en honderdvijftig afbeeldingen in kleur.  
Het boek geeft uitvoerige informatie over fuchsia's. Vele aspecten 
van de fuchsia worden behandeld, zoals: de geschiedenis, 
oorsprong en ontwikkeling, grond, vermeerdering, de veredeling, 
ziekten en plagen, de winterberging, winterhardheid enz. Ook 
worden behandeld de indeling, het determineren en de 
beschrijving van de soorten en een beschrijving van 500 bekende 
cultivars. Achterin het boek zijn o.a. opgenomen een literatuurlijst, 
een lijst van fuchsiaverenigingen en fuchsiakwekerijen in binnen- 
en buitenland, en een register van trefwoorden, species en 
cultivars. Het boek is tweedehands nog steeds verkrijgbaar, o.a. 
bij bol.com en boekwinkeltjes.nl 

In de nieuwsbrief besteden we aandacht aan interessante boeken over kuipplanten of 
onderwerpen die een nauwe relatie hebben met kuipplanten. Dat kunnen zowel pas 
verschenen boeken zijn als boeken die jaren geleden uitgegeven maar nog steeds 
verkrijgbaar zijn. Voor tips over interessante boeken houden wij ons aanbevolen. 

• Volgens het rooster van aftreden zijn in 2019 Sietske Hofman-Rookmaker en Peter 

Melis aan de beurt van aftreden. Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld. 
Thieu Korten heeft bij zijn aantreden als voorzitter in 2015 gemeld dat hij voor 4 jaar 
beschikbaar is. Dat betekent dat hij in 2019 zal aftreden. Het bestuur doet daarom een 
dringend beroep op de leden zich kandidaat te stellen.  
Kandidaten kunnen zich tot 31 maart 2019 melden bij Ingrid van den Berg, secretaris 
van het bestuur (secretariaat@kuipplantenvereniging.nl). 
Voor informatie over de inhoud van het voorzitterschap kunt u terecht bij Thieu Korten 
(tel. 0182-374474) 

•   De Nationale Kuipplantendag 2019 is definitief vastgesteld op 11 mei. Zet dit vast in 

uw agenda. De locatie is de botanische tuin in Kerkrade. Na afloop van de ALV kan een 
bezoek worden gebracht aan de botanische tuin onder leiding van een gids. Daarnaast 
is er de mogelijkheid om een interessante kwekerij of plantencentrum te bezoeken in de 
omgeving. Het bestuur zal daarvoor nog suggesties doen.  

Regio Zuidoost en Zuidwest hebben zelfs een eigen overwinteringskas waar je je planten kunt 
stallen. Op de genoemde website staan ook tips hoe je je kuipplanten in de winter het beste 
kunt verzorgen.  

2 | Privacybeleid Nederlandse Kuipplantenvereniging 

In het kader van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) heeft onze vereniging ook een 
notitie opgesteld waarin ons privacybeleid is vast gelegd.  
Eigenlijk verandert er voor onze leden nauwelijks iets, want we 
gaan al zeer zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze 
leden. Indien nodig vroegen we uitdrukkelijk toestemming voor 
verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast zijn ook 
technische en organisatorische maatregelen getroffen voor de 
beveiliging van persoonsgegevens en we verstrekken geen 
persoonsgegevens aan andere partijen, tenzij dat nodig is voor 
het bereiken van het doel waarvoor zij zijn verstrekt. 
De volledige tekst van onze privacyverklaring, zie de website. 

4 | Wie kan dit oplossen? 

Asimina triloba (of Paw-Paw) is misschien niet 
echt een kuipplant maar het is wel een van de 
zeer weinige tropische fruitbomen die winterhard 
is. Voorzover wij weten is hij, of zij, wel 
tweehuizig. Je hebt dus een mannetjes- en een 
vrouwtjesboom nodig. Kruisbestuiving is in ieder 
geval noodzakelijk om een vrucht te krijgen.  
Een lid stuurde ons echter een foto van zijn 
Asimina met vruchten en hij heeft echt maar één 
boom. Hoe kan dat nou? Of is hij toch niet 
tweehuizig? Laat ons weten als u een oplossing 
heeft voor dit botanische raadsel.  
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