
10 | 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.nkvf.nl  
 

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

Succulenta: https://succulenta.nl  

 

Download de nieuwsbrief indien deze mail onvolledig of onleesbaar is. 

    

Palmen buiten? 
 
We hebben weer een nieuw artikel van de maand op de 
website gezet, “Palmen buiten?” van Riek Colbers  dat 
gepubliceerd werd in De Parel nr. 4, 1996. Sommige palmen 
kunnen ook in Nederland de winter (zeker de laatste 
winters) in de volle grond overleven. Riek Colbers besteedt 
vooral aandacht aan Trachycarpus fortunei.  
Lees verder op de website. 

QR - code Facebook 

Volg ons op 

12 | Deskundigen beantwoorden uw vragen over planten  

 (G. Rosema) 

13 | Service en contact  

Wijzigingsformulier lidmaatschap 

Uitschrijven toezending nieuwsbrief  

Website Nederlandse Kuipplantenvereniging 

 Opzeggen lidmaatschap 

Vraag aan de nieuwsbriefredactie

QR - code Website 

11 | 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  Een overzicht van activiteiten samengesteld door tuinsites.nl 

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

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

• Plantenbeurzen 2019 Een goed overzicht vindt u op de website van Regio West. 

9 | Activiteiten van de regio’s  

 
Zie voor algemene informatie de landelijke website (homepage) de kolom “komende 
activiteiten” en voor meer uitgebreide informatie ”de agenda” 
 
Alle leden van de Nederlandse Kuipplantenvereniging kunnen deelnemen aan de activiteiten 
van alle regio’s. Is uw interesse gewekt, neem dan gerust contact op met de secretaris van de 
betreffende regio: 
  

• Regio Noord (secretariaat) 

• Regio West (secretariaat | website | Regionale nieuwsbrieven) 

• Regio Zuidoost (secretariaat) 

• Regio Zuidwest (secretariaat | website)  

• Regio Oost (secretariaat | website) 

Nieuwsbrief maart 2019 
jaargang 04 nr. 2 

1 | Van het bestuur  

7 | Artikel van de maand 

8 | Boekenrubriek  

Tuinieren met kuipplanten, Malcolm Hillier 
 
Uiterst verzorgd, stevig kijkboek boordevol 
ideeën voor het vullen van zeer verschillende 
containers met vele soorten planten. 
De talrijke, schitterende kleurenfoto's tonen 
uitbundige, fantasierijke schikkingen van 
merendeels bloeiende eenjarigen, bollen, 
kamerplanten, struiken enz., waarvan een klein 
gedeelte winterhard is. Vooral inspirerend voor 
beginners die van de lijst, waarop bij elke plant 5 
aandachtspunten staan, veel profijt zullen 
hebben. Bij elke combinatie staan de 
standplaats, grondsoort, namen van alle 
gebruikte planten, afmetingen van de pot en heel 
summiere verzorgingsgegevens. De verzorgde 
uitgave bevat tevens een gecombineerd 
onderwerps- en plantenregister. Ideeënboek voor 
iedereen, die tot nu toe uitsluitend naar 
kuipplanten kéék. 
(Biblion recensie, J.A.W.M. Swinkels.)  

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. 

• Voor de vacature van voorzitter van onze vereniging heeft zich inmiddels een lid 

aangemeld uit regio Zuidwest. 
Leden kunnen zich nog tot en met  30 maart aanmelden voor de functie van voorzitter 
bij de landelijk secretaris, Ingrid van den Berg. 
Zie voor meer informatie ook De Parel van februari 2019.  

• De agenda voor de Algemene Leden Vergadering op 11 mei a.s. in ’t Sjtaater Hoes in 

Kerkrade is definitief vastgesteld in het bestuur en zal in De Parel van april geplaatst 
worden. U kunt zich nog tot 29 maart a.s. aanmelden voor de ALV bij de  
landelijk penningmeester, Lute Hilberts of telefonisch, tel. 0592-413847. 
Na afloop van de ALV kunnen o.a. de botanische tuin in Kerkrade en verschillende 
kwekerijen (o.a. Bastin, het Hostaveldje, Exotische Plantencentrum Ospel, 
Plantencentrum Velden) bezocht worden. 

4 | Homepage website uitgebreid 

 We hebben de home page van onze website uitgebreid 
met een verwijzing naar De Parel en ook de 
Nieuwsbrief. De reden is dat nieuwe leden vaak 
binnenkomen via de website. Dat wil niet zeggen dat het 
voorwerk niet al eerder, bijvoorbeeld op een beurs of 
tentoonstelling, is verricht. Maar als niet-leden op zoek 
zijn naar bepaalde onderwerpen en op onze website 
terecht komen zien ze pas bij wat doorlinken De Parel of 
de Nieuwsbrief. Die staan nu prominent op de 
voorpagina, zullen we maar zeggen. En op die manier 
hopen we ook niet-leden voor de Nieuwsbrief en De 
Parel te interesseren en uiteindelijk lid te maken.  

6 | Vraagbaak 

• Kuipplantenindex aanvullen. 

We zijn de website aan het doorvlooien en daarbij is gebleken dat van sommige 
soorten in de Kuipplantenindex de eigenschappen en de verzorging nog niet zijn 
ingevuld. Het betreft hier de volgende soorten: 

2 | Afbeeldingen checken op auteursrecht  

Ongeveer 2 jaar geleden kregen we een aanschrijven van een bureau dat 
we op de website een foto hadden gebruikt waarop auteursrecht rustte. 
We werden gesommeerd om € 450 te betalen. Met wat bidden en 
smeken kregen we dat bedrag substantieel omlaag, maar sinds die tijd 
zijn we zeer zorgvuldig met het gebruiken van foto’s van internet voor 
onze website en de nieuwsbrief.  
Je kunt namelijk ook zoeken naar foto’s waarop geen auteursrecht rust. 
Dat gaat als volgt:  

• Tik de naam van de plant in bij de browser die je gebruikt (Google, Firefox, enz.) en 

klik dan op ‘afbeeldingen’. 

• Je krijgt dan alle afbeeldingen die beschikbaar zijn; klik dan op ‘instellingen’. 

• Vervolgens klik je op ‘geavanceerd zoeken’. 

• Bij ‘gebruiksrechten’ kies je ‘onbeperkt te gebruiken of te delen’. 

 
Wij hebben inmiddels vrijwel de volledige website gecheckt en als er twijfel bestond over het 
al of niet vrij zijn van auteursrechten hebben we de foto vervangen via bovengenoemde 
methode. Slecht in één geval leverde dat geen bruikbare foto op.  

Wij zijn op zoek naar personen die de eigenschappen van één of meerdere soorten willen 
invullen. Je hoeft geen absolute expert te zijn; je kunt ook veel vinden op internet en het zijn 
maar korte beschrijvingen die gevraagd worden. 
Kijk even op de websitepagina wat de bedoeling is. Als u een bijdrage wilt of kunt leveren 
meldt u dan even aan bij de landelijk secretaris. Ingrid van den Berg zal uw informatie 
verwerken. 

Abutilon 
megapotamicum 

Punica granatum Gloriosa superba Senna corymbosa Hibiscus  
rosa-sinensis 
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didymobotrya 

Jasminum 
sambac 

Solandra 
maxima 

• Phyllocladus. 

Een lid van Regio Zuidoost houdt zich voornamelijk bezig met oerplanten 
(boomvarens en planten uit een heel ver verleden) en palmen. Zij is op 
zoek naar informatie over het geslacht Phyllocladus. Zijn er leden zijn die 
met deze planten ervaring hebben en/of  weten zij hoe zij aan een plant 
kan komen (kopen). Stuur even een bericht naar de ledenadministratie. 

• Zantedeschia aethiopica 

Alex Rosloot heeft op de website van de vereniging de 
informatie over de Zantedeschia aethiopica gelezen en is 
enthousiast geworden. Hij heeft wat planten gekocht, maar 
heeft van de green goddess geen zaad kunnen vinden. 
Zijn vraag is tweeledig: 
- is er iemand die hem aan zaad van de green goddess kan 
helpen; 
- wat kan hij het beste doen om in de planten die hij heeft 
grote zaadknoppen te krijgen. 
Kunt u hem helpen, stuur dan een bericht naar de landelijk 
secretaris. 
Ingrid van den Berg brengt u dan met Alex in contact. 

Verkrijgbaar bij bol.com en boekwinkeltjes.nl en Antiquariaat Klondyke 
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