
7 | 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  

Acasia 
 
We hebben weer een artikel van de maand op de website gezet: 
“Acacia”, van Jan der Kloes uit De Parel van juni 1994, maar nog 
steeds onverminderde interessant, zoals dat natuurlijk voor vrijwel alle 
artikelen uit De Parel geldt. En dan ook nog met foto’s van Wim Snoeier 
en Liesbeth Uijtewaal. Maar de vraag uit “De Vraagbaak” wordt er 
helaas niet in opgelost. Lees verder op de website. 

QR - code Facebook 

Volg ons op 

9 | Deskundigen beantwoorden uw vragen over planten  

 (G. Rosema) 

10 | Service en contact  

Wijzigingsformulier lidmaatschap 

Uitschrijven toezending nieuwsbrief  

Website Nederlandse Kuipplantenvereniging 

 Opzeggen lidmaatschap 

Vraag aan de nieuwsbriefredactie

QR - code Website 

8 | 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. 

6 | Regionale Activiteiten  

 
De komende maanden hebben onze regionale afdelingen de volgende activiteiten 
geprogrammeerd:  
 

• Regio Noord (secretariaat) 

25 mei. Bezocht worden de Overtuin in Blesse, Goldhoorn Gardens in Bant en Kwekerij 
Joosten 
 

• Regio West (secretariaat | website | Regionale nieuwsbrieven) 

7 en 8 juni. Tuinenbezoek in Brabant en Limburg. 
 

• Regio Zuidoost (secretariaat) 

11 tot en met 16 juni. Tuinenreis in Wales. 
 

• Regio Zuidwest (secretariaat | website) 

  

• Regio Oost (secretariaat | website) 

8 juni. Bezoek van verschillende tuinen en kwekerijen. 
 
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. 

1 | Van het bestuur  

4 | Artikel van de maand 

5 | Boekenrubriek  

How To Grow Plumeria—Frangipani 
Anytime Anywhere! By Bob Walsh 

 
De Plumeria, of Frangipani zoals hij in veel talen wordt genoemd, is 
een populaire kuipplant maar ook niet een van de makkelijkste. Dat is 
ook de reden dat Regio West een aantal jaren geleden een speciale 
werkgroep voor deze plant heeft opgericht (lees verder). 
In bovenstaand boek geeft de auteur aanwijzingen hoe de plumeria te 
stekken, zaaien en verder te verzorgen. Gebaseerd op 10 jaar ervaring 
met deze planten geeft hij aanwijzingen met betrekking tot water 
geven, bemesten, bestrijding van ziekten, enz. (ga naar Bol.com) 
 
Een ander boek over plumeria’s: 

Frangipani, Plumeria 
a practical guide to growing frangipani at home 

Linda Ross, Lorna Rose, John Stowar 
 
Ook dit boek is o.a. verkrijgbaar bij (bol.com) 
 

Een standaardwerk is 
The Handbook on Plumeria Culture 

door Richard en Mary Helen Eggenberger 
 
zie https://www.abebooks.com. Dit is waarschijnlijk een 
standaardwerk, maar we hebben het niet zelf gelezen. En er bestaat 
van dezelfde schrijver zelfs een variëteit Plumeria rubra ‘Mary Helen 
Eggenberger’.  
 
Bij het zoeken op internet vonden wij nog veel meer boeken over 
plumeria’s of Frangipani, blijkbaar over de hele wereld een populaire 
plant, maar allemaal in het Engels. Wij vonden geen Nederlandstalige 
boeken. 
 Let er bij het zoeken, en eventueel bestellen, wel op dat het echt een 
plantenboek is want het viel ons op dat er ook nogal wat romans zijn 
die in hun titel het woord ‘frangipani’ hebben. Een plant die blijkbaar 
ook romantische gevoelens opwekt.  
 

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. 

• Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 11 mei jl. is  

Wim de Waal gekozen tot voorzitter van onze vereniging als 
opvolger van Thieu Korten en werd  
Marijke Oppe benoemd tot erelid van de vereniging. 
 

• Ook de begroting voor 2019 werd goedgekeurd evenals de 

jaarrekening voor 2018. De penningmeester werd decharge 
verleend. 
  

• Het Actieplan voor 2019-2020 zal zich concentreren op screening 

en uitbreiding van de website en bevordering van het aantal open 
tuinen, verspreiding van onze brochures en stimulering van 
tuinenreizen. 
 

• Het bestuur heeft ook besloten de contributie voor 2020 te 

handhaven op € 34,00  

2 | Vraagbaak 

Winterharde acacia’s 
  
In de vorige Nieuwsbrief melden we al dat in de 
Kuipplantenindex een zestal kuipplanten werd genoemd 
maar nog niet op het punt van verzorging, overwintering, 
bemesting, enz. waren beschreven.  We deden toen een 
oproep voor kandidaten om dat op zich te nemen. 
Helaas heeft zich tot nu toe niemand gemeld. Daarom 
hebben we dat maar zelf ter hand genomen en de eerste 
plant, 
(zie Abutilon megapotamicum), beschreven.  

3 | Kuipplantenindex 

Dit bracht ons op het idee om de Kuipplantenindex, los van de rest van het zestal dat we nog 
gaan invullen, verder aan te vullen met nog niet beschreven interessante planten en daarvan 
verslag te doen in de Nieuwsbrief. Mocht u suggesties hebben voor deze aanvulling dan 
houden wij ons aanbevolen.  

• Winterharde acacia’s 

  
Een lid is op zoek naar winterharde acacia’s. 
Hij noemt daarbij, geïnspireerd door de website  
Tropische tuin van Maurits de Vries, de volgende 
soorten: Acacia pataczekii, Acacia rubida, Acacia 
obliquinervia. 
Naspeuringen op internet hebben echter geen 
leveranciers in Nederland opgeleverd. Wie kan hem 
helpen?  
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