
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  

Download de nieuwsbrief indien deze mail onvolledig of onleesbaar is. 

Lantana 
 
We hebben weer een artikel van de maand op de website gezet: 
“Lantana”, van K. Meerveld dat verscheen in De Parel van december 1990. 
In het artikel wordt een indeling gegeven van het geslacht Lantana (hier en 
daar gecorrigeerd door de toenmalige redactie), de vermeerdering door 
stekken en de verzorging in zijn algemeenheid. 
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 

• Bezoek mijn tuin, de grootste particuliere opentuinen site van Nederland en België 

• 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) 

4 augustus. Bezocht worden de tuin van Joke Kuiperij, De luie tuinman en 
Tropisch Weerdingen 
17 en 18 augustus. Exotenmarkt bij Tuingoed Folz 
 

• Regio West (secretariaat | website | Regionale nieuwsbrieven) 

Geen activiteiten gepland. 
 

• Regio Zuidoost (secretariaat | website) 

21 juli. Open dag tuinen in Grashoek: Piet en Nel Hanssen en Annie en Frans Peeters 
03 augustus. Excursie naar Kleo Montforts (Baumschulmeister) 
10 augustus. Busreis naar Landgoed Twickel in Delden, Kwekerij De Hessenhof, Ede  
met afsluitend een diner in Trefcentrum Aldenghoor in Haelen 
06 september. Ledenbijeenkomst met lezing “Wales 2019” 
 

• Regio Zuidwest (secretariaat | website) 

Geen activiteiten gepland. 
  

• Regio Oost (secretariaat | website) 

27 juli. Jaarlijkse bijeenkomst van de regio. 
24 augustus. Programma in Noordwest Overijssel Rene Bons, Hans Prins en Mei Chu. 
28 september. Bezoek aan Henk Brink en Gerrit Achterstraat in Dieren. 

 
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. 
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1 | Van het bestuur  

4 | Artikel van de maand 

5 | Boekenrubriek  

Oranjerieën in Nederland door Erik Geytenbeek.  
 
Een standaardwerk over de geschiedenis en gebruiken in en 
rond oranjerieën en het bevat een uitputtende inventarisatie van 
de nog bestaande Nederlandse oranjerieën en een beschrijving 
van kuipplanten. Beschreven worden o.a. Jagtlust in 
's-Graveland, Ambt Delden Twickel, Duinrell in Wassenaar, 
Mariëndaal & Zypendaal in Arnhem en de Hortus Botanicus in 
Leiden. 
Geïllustreerd met foto's, (bouw)tekeningen en reproducties in 
kleur en zwart-wit. 
Met nomenclatuur en lijst van kuipplanten. 
Het boek is sporadisch te koop bij antiquariaten o.a bij 
boekwinkeltjes.nl en Arcanacabana.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. 

• Geen mededelingen 

2 | Vraagbaak 

Greyia flanaganii 
 
We hebben de Kuipplantenindex op onze website weer aangevuld 
met een nieuwe kuipplant, Greyia flanaganii, een zeldzame tot 3 
meter hoge kleine boom uit  
Zuid-Afrika die is vernoemd naar Henry George Flanagan een 
Zuidafrikaanse boer en botanist.  
De verzorging is redelijk eenvoudige mits een goede potgrond wordt 
gebruikt en regelmatige bemesting plaatsvindt. 
Lees verder op onze website. 

3 | Kuipplantenindex 

Deze maand geen vraag over een onbekende kuipplant, wel een verzoek van een particulier 
(niet lid) om een paar overcomplete kuipplanten onder te brengen bij een liefhebber. 
Hij schrijft: 
“Omdat ik de hoeveelheid kuipplanten vanwege ruimtegebrek wil beperken, heb ik een aantal 
planten waar ik een andere liefhebber voor zoek. 
Het gaat mij niet zozeer om de verkoop, maar meer om iemand te vinden die kennis van 
zaken heeft om de planten een goede verzorging te geven. Zodat alle energie die ik er als 
liefhebber in heb gestoken, niet zo maar verloren gaat.” 
 
Bent u geïnteresseerd? Neem rechtstreeks contact op met: 
Michaël van de Sande 
Mobiel: 06 - 111 51 434 
Email: info@mvdsande.nl  
Hij woont in Assen en komt ook regelmatig in Delft/Den Haag 

Eriobotrya japonica 2x Ficus-soort 2x (=straatboom Spanje) Dracaena draco 3x Tetrapanax papirifer 1x 
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