
Regio 5 
 
Na een lange tijd van stilte rondom onze regio is er gelukkig weer een agenda voor dit jaar 
opgesteld en kwamen leden van de noordelijkste regio op 14 februari j.l. bijeen in de warme kassen 
van de orchideënhoeve in Luttelgeest. Terwijl er buiten een kleine sneeuwstorm over de landerijen 
joeg konden wij genieten van heel veel kuipplanten, volop bloeiende orchideeën maar ook tropische 
vogels en – vlinders. 
 
We waren met 14 personen hetgeen ons voor deze eerste bijeenkomst sinds lange tijd niet tegenviel. 
Landelijk secretaris Dhr. Cees Meere was met zijn ov-kaart op zak helemaal uit Rijswijk gekomen 
om deze '1e aftrap' mee te maken, hetgeen door ons allen erg op prijs werd gesteld . 
 
Het was nog wat onwennig, menigeen kende elkaar niet, maar als je dezelfde hobby hebt dan komt 
een gesprek zo op gang. 
 
We bespraken met elkaar, héél democratisch de bijeenkomsten voor het komende jaar en de data 
werden vastgesteld.  Er gaf zich ook al heel spontaan iemand op om lid te worden. 
Daarna ging de hele groep, onder leiding van een goed bespraakte rondleider, door de kassen. 
Zoals gezegd was er al veel bloei ondanks het vroege tijdstip in het jaar. 
 
Het was erg genieten waarna menigeen,  ietwat bang voor de slechte weersomstandigheden, vrij 
snel in de auto stapte om door een wit besneeuwd landschap naar huis te gaan. Akke en Michael 
Marree boden Cees een lift aan naar het station in Meppel zodat die zonder gedoe met bus en 
sneeuw naar Rijswijk terug kon. 
 
Hieronder ons jaarprogramma: 
 
11 mei   
Bijeenkomst in 'de Tropische Kas' in Beetsterzwaag. 
Tegenover Hoofdstraat 80 achterin de z.g. overtuin 
Op die dag is er ook een planten markt dus dat komt mooi uit. 
 
25 mei   
Planten ruilbeurs bij Akke en Michael Marree in Koekange Ruinerweg 56 
Men kan daar planten ruilen, kopen maar ook ter verkoop aanbieden. 
 
31 augustus 
Bijeenkomst bij tuingoed Foltz in Meeden.  Bij de heren Bob Foltz en Andries Bierling aan de 
Hereweg 346. 
Altijd de moeite waard daar eens rond te neuzen. Volop rariteiten op planten gebied en ook veel 
kuipplanten. 
 
2 november 
Bezoek aan Sietske en René Hofman in Workum. Begine 67. 
Hier willen we niet alleen met elkaar napraten over dit eerste jaar maar ook nadenken over de 
toekomst van onze regio.  Tevens bekijken we hun grote kas, een ware jungle. 
 
 
 
 
 


