
9 | 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. 

Bougainvillea 
 
Het artikel van de maand dat we op de website 
hebben gezet is een kort artikel over de 
bougainvillea, één van de populairste kuipplanten. 
Geen moeilijke plant volgens H. Van Barneveld als 
je maar de juiste combinatie toepast van licht, 
warmte en frisse lucht. Lees verder op de website. 

QR - code Facebook 

Volg ons op 

11 | Deskundigen beantwoorden uw vragen over planten  

 (G. Rosema) 

12 | Service en contact  

Wijzigingsformulier lidmaatschap 

Uitschrijven toezending nieuwsbrief  

Website Nederlandse Kuipplantenvereniging 

 Opzeggen lidmaatschap 

Vraag aan de nieuwsbriefredactie

QR - code Website 

10 | 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. 

• Jaarlijkse Exoten(ruil)beurs, zondag 27 oktober. 

Een tip van Dirk van Leemput (lid van Regio Zuidoost).  Hij meldt het volgende: 
“Al meer dan 20 jaar wordt er elk jaar op het einde van het seizoen (laatste zondag van 
oktober) een (ruil) beurs georganiseerd voor liefhebbers van exotische en speciale 
planten. De standhouders bestaan vooral uit liefhebbers die hun eigen overkweek 
verkopen en enkele professionele kwekers (waaronder ik). Standplaats en inkom zijn 
volledig gratis, de organisatie gebeurt samen met o.a. palmvrienden en open 
exotentuinen.”  

• De Nationale Zomerbloemententoonstelling in Naaldwijk, 12 t/m 15 september. Je kunt 

de mooiste zomerbloemen gratis bewonderen tijdens de jaarlijkse Nationale Zomer-
bloemententoonstelling in de Oude Kerk in Naaldwijk (zie ook www.nzbt.nl) 

 
 

8 | Regionale Activiteiten 

De komende maanden hebben onze regionale afdelingen de volgende activiteiten 
geprogrammeerd:  
 
Regio Noord (secretariaat) 
Geen activiteiten gepland. 
 
Regio West (secretariaat | website | Regionale nieuwsbrieven) 
12 oktober, 10.30h ledenbijeenkomst. Lezing over Madeira door Rudy Vrooman. 
 
Regio Zuidoost (secretariaat | website) 
12 oktober, bezoek aan de tuindagen van Beervelde. Ook wordt Oranjerie Jaeken in Reet, 
kuipplantenkweker en specialist in citrusplanten, bezocht.  
23 oktober, 19.30h, infoavond over de komende tuinenreis naar Denemarken.  
1 november, 19.30h, ledenbijeenkomst met een lezing over succulenten door Williejan 
Rooijakkers. 
Alle bijeenkomsten vinden plaats in Zalencentrum Aldenghoor, Kasteellaan te Haelen.  
 
Regio Zuidwest (secretariaat | website) 
13 oktober 10u – 12u, Snoeimorgen in de winterberging, Naulandseweg 39, Elshout. 
05 november 19.30u, Lezing Hub Stoffels, winterberging Fuchsia`s en kuipplanten.  
  
Regio Oost (secretariaat | website) 
28 september in de regio Arnhem e.o. Programma: 
10.00 – 10.30 uur bezoek tuin Henk Brink, Hellendaallaan 16 6952 EH Dieren. 
11.30 uur vertrek naar Landgoed Rosendael, Rosendael 1 6891 DA Rozendaal. 
14.30 uur vertrek naar `t Betuwehoekje van Bea Rikken, Wolfhoekseweg, 6662 PH Elst.  
 
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  

6 | Artikel van de maand 

7 | Boekenrubriek  

Engelstrompeten. Brugmansia und Datura, 
door Ulrike Preissel. 
 
De Brugmansia, nog vaak Datura genoemd, is een 
populaire kuipplant, maar boeken in het Nederlands zijn 
nauwelijks te vinden. Daarom een Duits en een Engels boek 
over deze prachtige plant.  
Het nevenstaande Duitse boek behandelt de verzorging, 
vermeerdering, overwintering. Ook de vele nieuwe soorten 
komen aan de orde evenals de verwante Datura (de 
Brugmansia is in het verleden afgesplitst van het geslacht 
Datura en vormt nu een apart geslacht). Datura heeft 
rechtopstaande bloemen, in tegenstelling tot Brugmansia 
waar de klokvormige bloemen hangen. Datura is meestal 
ook éénjarig.. 
Boek is verkrijgbaar bij bol.com, amazon.de, amazon.com 

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. 

• De bestuursvergadering op 25 juli 2019, een zeer warme dag, was de eerste onder 

voorzitterschap van Wim de Waal. Hij bleek een vaardig voorzitter te zijn.  
Het belangrijkste onderwerp was de viering van het 35-jarig bestaan van onze 
vereniging in 2020. De viering valt samen met de algemene ledenvergadering op de 
derde Nationale Kuipplantendag. 
De datum is vooralsnog bepaald op 16 mei 2020, maar is nog afhankelijk van een 
geschikte, centraal in het land gelegen locatie. Voor leden zal deelname gratis zijn. 

• Een ander punt was de bestuurssamenstelling. Voor de vertegenwoordiging van Regio 

Zuidwest is Marie-Louise Mol bereid gevonden Peter Melis op te volgen als 
vertegenwoordiger van Regio Zuidwest. Zij zal tijdens de algemene ledenvergadering 
voor benoeming worden voorgedragen. 
In 2020 komt er definitief een einde aan het bestuurslidmaatschap van Balt Wetzels, 
vertegenwoordiger van Regio Zuidoost, en van Ingrid van den Berg, secretaris van het 
bestuur. 
Het bestuur zal aan Regio Zuidoost het verzoek doen een andere vertegenwoordiger 
voor te dragen. Voor de secretaris doet het bestuur een dringend beroep op de leden 
om zich te kandideren of het bestuur te attenderen op mogelijk geschikte kandidaten.  
Ingrid vertelt graag wat de functie inhoudt. (secretariaat@kuipplantenvereniging.nl)  

2 | Vraag(baak) & Aanbod Kuipplanten 

Beste mensen,  
Op de homepage van de landelijke website hebben we de foto’s van de diashow vervangen 
omdat de gebruikte foto’s er al jaren op stonden. We gaan die foto’s nu ongeveer om de 6 
maanden vervangen en wij willen daarbij gebruik maken van foto’s van tuinen of mooie 
planten van leden, ledenbijeenkomsten, plantenmarkten, enz. Wij hebben al een redelijke 
voorraad aangelegd maar als u nog fraaie exemplaren hebt stuur ze ons dan toe. Een 
voorwaarde is wel dat het formaat moet passen in de diashow, dus liggende foto's.  

5 | Diashow op de Website Nederlandse Kuipplantenvereniging. 

Deze maand geen vraag over een onbekende kuipplant, wel een 
genereus aanbod van Jan van Dijk, lid van Regio West.  
Hij schrijft: “Mogelijk zijn er leden die geïnteresseerd zijn in mijn 
overcomplete planten die ik heb staan en gratis kunnen worden 
afgehaald.” 
Regio West heeft de moeite genomen om in hetzelfde bericht in haar 
nieuwsbrief foto’s toe te voegen. U kunt ze bekijken door op de kolom 
hiernaast te klikken.  
 
Bent u geïnteresseerd, neem dan rechtstreeks contact op met: 
Jan M. van Dijk – De Lier/Westland 
Telefoon 0174 513 700 
E-mail: jmvdijk@planet.nl 

Huanduj Brugmansia, door Allister Hay 
 
Dit is een meer wetenschappelijk boek dat een register bevat 
van de bijna 2000 cultivars van Brugmansia en 600 referenties 
van de plant.  
Als je de inhoud van dit boek tot je hebt genomen mag je je 
ongetwijfeld een Brugmansia-expert noemen.  
 
 
Het boek is verkrijgbaar bij bol.com, amazon.com  

4 | Kuipplantenindex  

Er is een nieuwe plant op de Kuipplantenindex geplaatst: 
Dregea sinensis, een snelgroeiende klimplant met prachtige, 
heerlijk geurende bloemetjes, lees verder op onze website 
 
 
De kuipplantenindex zal in de toekomst verder worden 
uitgebreid en wij laten ons daarbij inspireren door de rubriek 
“da’s ook een mooi plantje” uit De Parel.  

3 | Van de redactie 

In De Parel van augustus jl. Is een oproep verschenen om de bezetting 
van de redactie op peil te houden nu Liesbeth Uijtewaal er eind dit jaar 
en Marijke Oppe volgend jaar na jarenlange noeste arbeid er mee 
ophouden. 
Heb je interesse in redactiewerk, feeling met de Nederlandse taal en de 
lay-out van een blad, ben je bereid één à twee dagen per maand bezig 
te zijn met iets anders dan het puur praktische geknutsel met uw 
planten, neem dan contact op met  
Liesbeth Uijtewaal (mail: uijtewaal@merrigum.com) of 
Peter Melis (mail: melispeter@hotmail.com) 
voor meer informatie. 

De planten staan in pot en zijn afhankelijk van de plant tussen 15 en 50 
cm hoog. Winterhard= W. Niet winterhard = N. 
 
-Tetrapanax [W] 
- Dodonea viscosa [N] 
- Dodonea viscosa purpurea [N] 
- Babaco , heerlijke vruchten na 1 jaar. Telen in kaas(je) [N] 
- Syzygium australe ‘Garden Lights’, vruchten voor marmelade [N] 
- Pauwlonia [W] 
- Begonia maculata ‘Tamaya’ [N] 
- Begonia luxurianus [N] 
- Tetradenia riparia, syn. Iboza [N] 
- Tweedia blauw [N] 
- Justitia suberecta syn. Diplictera suberecta [N] 
- Littonia modesta [N] 
- Agapanthus africanus, blauw [W]  
- Haemanthus albiflos [N] 
- Aloe arborescens [W] 
- Brillantaisia, syn. Reuse salie, afr. [N] 
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