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1 – VAN H ET B ESTUU R
- Ellie van
der Eijk heeft
een flinke collectie Agapanthus,
zowel blauw als
wit. Van een aantal wil ze afstand
doen.

Het activiteitenjaar van Regio West
loopt ten einde met de ledenbijeenkomst
die voor het eerst in Alphen aan den Rijn
wordt gehouden (zie punt 2).
Rogier van Vugt, hoofd kassen van de
Hortus in Leiden, zal daar een zeer
verrassende lezing geven (zie punt 3).

RECHTS

Frits van Melle zou graag met andere
leden spint te lijf willen gaan.
We zijn blij met zijn bijdrage en hopen
dat ook meer leden hun ervaringen
in de Nieuwsbrief willen delen
(zie punt 4).

ONDER

Ons lid Ellie van der Eijk heeft
iets moois aan te bieden.
Een voorproefje zie je hiernaast
(zie punt 5).

- Crinum
powellii, een
aantal bollen in
een 35 literpot

2 – LEDEN B IJ EEN KOMST OP 3 O K TO B E R I N A L P H E N A A N D E N R I J N
Na vele jaren gastvrij te zijn
ontvangen door Ellie van der Eijk
en Geesje Maas in Moordrecht,
houden we op
zaterdag 3 oktober
onze ledenbijeenkomst
op een nieuwe locatie:
Wijkcentrum Ridderveld
Concertweg 3
2402 JG Alphen aan den Rijn

Het regiobestuur is heel blij met de
nieuwe ruimte, die een goede
vervanging blijkt voor de kantine van
IJssel Coatings. Het ligt ook centraler
in Regio West wat het hopelijk
makkelijker maakt voor meer leden om
de ledenbijeenkomsten te bezoeken.
Er is voldoende parkeergelegenheid.
De ruimte is aangepast aan de Corona
richtlijnen:
• er wordt nadrukkelijk geventileerd
• in de grotere ruimte dan voorheen
kunnen maximaal 25 personen
• drinken wordt rondgebracht door
een vrijwilliger om onnodig lopen te
voorkomen

• de leden zijn gevraagd zich vooraf
aan te melden
Gelukkig hebben genoeg leden zich
aangemeld. Graag bij verhindering nog
even afmelden. En... er zijn nog een
paar plaatsen.

- De
ingang van
wijkcentrum
Ridderveld.
BOVEN

- De
Concertweg ligt
aan de ringweg.
ONDER

Het programma ziet er als volgt uit:

• 10:00 – 10:30 uur – ontvangst leden
met een kop koffie/thee en iets erbij
• 10:30 – 12:30 uur – lezing ‘De
Seychellen’ door Rogier van Vugt
• 12:30 – 13:00 uur – gelegenheid om
je lunch te gebruiken.
Uitwisseling van ervaringen,
zaailingen, stekken, planten (wel van
tevoren opgeven).
• 13:00 – 14:00 uur – bespreking
activiteiten van leden en het
jaarprogramma 2021.
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3 – LEZI NG ‘DE SEYC H ELLEN, EEN A ARDS PAR ADIJS’ DOOR RO GI ER VAN VUGT – OP 3 OKTOB ER
Eiandgigantisme
De afgelegen ligging en miljoenen jaren
lange isolatie hebben er voor gezorgd
dat sommige van haar bewoners tot de
opmerkelijkste ter wereld behoren.
Beroemde voorbeelden zijn de Aldabra
reuzenlandschildpad, welke met gemak
meer dan 100 kilo kan wegen en de Coco
de Mer, met ruim tien kilo het grootste
zaad ter wereld. Beide voorbeelden van
eilandgigantisme.
Maar er is meer...
Andere bijzonderheden zijn de vleesetende gele bekerplanten, een bladloze
vanille-orchidee, het Gardiner's dwergkikkertje en de diverse endemische vogels
zoals de blauwe duif en de Seychellenlijster waar er ooit nog maar 16 van over
waren.

Rogier van Vugt, van de Hortus in Leiden, heeft ons al eerder mee op reis genomen
naar plekjes waar je als kuipplantliefhebber alleen maar van kunt watertanden.
Zelfs voor hem was deze bestemming heel bijzonder...
De Seychellen zijn voor velen de belicharonde graniet rotsen en wuivende palmming van een aards paradijs. De hagelwitte bomen zijn wereldberoemd. Maar de kust is
zandstranden met een blauwe zee, de grote slechts een klein onderdeel van de natuur.

- Het
palmenwoud op
de Seychellen is
een botanische
schatkamer.
Maar ook het
dierenleven is
er meer dan
bijzonder...
BOVENS

Laat je betoveren
Er is niet veel bekend van de Seychellenflora en daarom komen planten van de
Seychellen maar zelden voor in collecties
(zelfs in die van botanische tuinen).
Onbekend maakt onbemind is hier zeker
en reden van. Kom kijken naar de lezing en
laat je betoveren door deze parels in de
Indische Oceaan.

Een daggekko.
LINKS

Vanilla
phalaenopsis.
LINKSONDER

- Nepenthes pervillei.
ONDER

Laat je betoveren door deze
parels in de Indische Oceaan.

4 – DE SPI NT DE BA AS?
Vooral in een kas
kan spint een
groot probleem
zijn. Door het
opzuigen van
plantensap
ontstaat er bladverkleuring.
GEHEEL LINKS

- De
oorzaak zit
meestal aan de
onderkant van
het blad.Bij hoge
temperaturen
en droge lucht
kan kasspint
zich zeer snel
uitbreiden.
Bij ernstige
aantasting
verdrogen de
bladeren en
vallen ze af.
LINKS

‘Al sinds ik mij met kuipplanten bezighoud word ik gepest. Door spintmijten! Logisch
dus dat ik elke mogelijkheid om de kleine krengen het leven zo zuur mogelijk te maken
aangrijp. Of elk middeltje uitprobeer om ze dat leven te ontnemen’. In de bijdrage van
Frits van Melle vertelt hij hoe hij hoopt een nog vrolijkere kuipplanthouder te worden.
Onlangs kwam ik toevallig een product
tegen dat goed lijkt te werken. Lijkt. Want
of dat werkelijk zo is moet nog blijken.
Proeven op uitgebreidere schaal zullen
moeten aantonen of dat werkelijk zo is.
Die experimenten wil ik volgend jaar
doen. Bij voorkeur samen met andere
leden van onze vereniging die de terreur
van de kwelgeesten zat zijn.
Effectief kruidenextract
Dit voorjaar kocht ik via internet wat spulletjes voor de tuin. Omdat de bestelling te
klein was voor franco levering zocht ik de

site af of er wellicht meer artikelen aangeboden werden die ik goed kon gebruiken.
Daarbij viel mijn oog in de rubriek
‘bestrijdingsmiddelen’ op het product
Pireco Bladinsecten, dat werd omschreven
als een ‘effectief kruidenextract tegen luis,
witte vlieg, spint’.
Dat sprak mij aan. Eindelijk iets dat niet
op basis van pyrethrum is gemaakt
(resistentie). Dat moest ik hebben!
En, ook niet onbelangrijk, met toevoeging
van dat spulletje kwam mijn bestelling
net boven het minimum orderbedrag
uit!

Wondermiddel uitproberen
Het werd voorjaar, en mijn planten
verhuisden naar de kas. Het duurde even,
maar na verloop van een aantal weken
kregen de spinten mijn lekkernijen in de
gaten. In tegenstelling tot voorgaande
jaren was ik nu helemaal gelukkig:
eindelijk kon ik mijn nieuw verworven
wondermiddel op mijn kwelgeesten
uitproberen! Ik maakte een hoeveelheid
Pireco spuitvloeistof in de aanbevolen
sterkte klaar en spoot enthousiast de
bezochte planten kletsnat.
In mijn verbeelding zag ik de naarlingen al
kermend van ellende uit mijn schatten
vallen!
Vijfmaal zo sterk
Dat viel tegen. De volgende morgen liepen
de beesten nog gewoon rond alsof er
niets tegen ze was ondernomen.
‘Nou ja, kan gebeuren,’ dacht ik. ‘Zeker
niet alle bladen voldoende geraakt’.
En ik herhaalde de behandeling. Opnieuw
zonder resultaat, zo bleek de volgende
ochtend. En ik maakte opnieuw een
hoeveelheid spuitvloeistof klaar, maar
nu vijfmaal zo sterk als aanbevolen.
‘Vermorzelen zal ik jullie’, dacht ik.
Of gedachten van gelijke strekking.
Wondermiddel uitproberen
Niet dus. De volgende dag leken alle
andere mijten uit wijde omgeving de weg

heeft tijd nodig om de plant onsmakelijk
te maken!

naar mijn kas gevonden te hebben. Diep
teleurgesteld smeet ik wondermiddel
Pireco achter in de gifkast en ving de
bestrijding traditioneel aan met het
trakteren van krengetjes op achtereenvolgens Luxan, Bayer, Ecokuur en Pokon.
Dat hielp wel. Anderhalve week later
waren mijn planten weer schoon.
Eureka!
Twee weken daarna niet meer. Weer die
pokkenbeesten! En opnieuw greep ik
naar de flessen Luxan, Bayer en de rest
om de nieuwe lading ongenode gasten
te vermoorden. Zielig achterin de kast lag
het flesje Pireco Bladinsecten te liggen.
Omdat het regende en het dus buiten
onwerkzaam weer was, keek ik er nog
eens naar. En las de gebruiksaanwijzing
grondig. Voor het eerst. En wat bleek?
Pireco is een preventief middel dat ik
correctief had proberen in te zetten.
Logisch dat dat niet werkte: het spul

Doordrenkte wortelkluit
Ik maakte de traditionele behandelmethode met Pokon en de rest gewoon af.
En van een aantal wat minder gewaardeerde, maar spintgevoelige planten werd
de wortelkluit met de Pireco-verdunning
doordrenkt. Toen zij na een week nog
geen tekenen van aanstaand sterven
vertoonden, durfde ik het aan om mijn
overige spintgevoelige planten deze
behandeling te geven.
Veelbelovend of niet
Om een lang verhaal kort te maken, negen
weken na de eerste behandeling leven alle
planten die de kuur gehad hebben nog, en
heeft geen enkele spint zich meer gemeld!
Is Pireco dus inderdaad het wondermiddel
waarvoor het is aangeschaft? Wie zal het
zeggen. Het lijkt (lijkt!) in ieder geval veelbelovend. Belovend genoeg om volgend
jaar uitgebreidere proeven te doen.
Op meer planten en meer soorten, en
met meer leden. Want er zijn vast meer
kuipplantliefhebbers waarbij door de
kleine krengen het bloed onder de nagels
vandaan gehaald wordt. Reden om de
tegenaanval in te zetten. En uit te zoeken
of Pireco inderdaad een middel is dat ons
kwekersleven kan veraangenamen.
Ik houd jullie op de hoogte!
Frits van Melle

- Eigenlijk
wil je ze niet
zien...
maar zo zien
ze er dus sterk
vergroot uit.
LINKS

Ervaring delen
over een middel,
is iets anders dan
er reclame voor
maken.
Hoe meer we
krachten bundelen, hoe meer
kans we hebben
om ergens een
oplossing voor
te vinden.
RECHTS

Met elkaar iets uitzoeken, wat kan
er leuker zijn... Frits zou graag met
andere leden willen proberen om voor
een hoofdpijndossier als spintmijten
een oplossing te vinden.
Doe mee en geef je op!
secretarisregiowest@gmail.com

5 – ZO’N PL ANT WI L J E WEL H EB B EN...

De Pavonia
multiflora, de
Braziliaanse
kandelaar, wil
Ellie iets later in
het jaar pas kwijt.
Kun je daarop
wachten dan is hij
voor jou.
GEHEEL LINKS

- Een meer
dan vorstelijke,
rijkbloeiende
Strelizia reginae.
LINKS

- Een uit de
kluiten gewassen
Brugmansia, geel,
enkel bloemig.
Rechtsonder
dezelfde plant in
volle glorie.
RECHTS

Op enig moment neem je het besluit om te verhuizen. Je gaat verkassen, maar je hebt
besloten om kleiner te wonen. Dat kan zo maar gevolgen hebben voor je kuipplantenhobby. Niet alles kan er mee. Ellie van der Eijk, die jarenlang onze gastvrouw in Moordrecht was, zoekt zodoende een tehuis voor een aantal van haar planten.
Van de planten die Ellie af wil staan, vind je
hier foto’s met naam en eventuele gegevens. Heb je interesse geef dat dan via de

mail aan haar door: el.eijk@hetnet.nl.
Duidelijk is op de foto’s te zien dat de
meeste planten flink groot zijn.

Ellie heeft een
prachtige collectie
pelargoniums en
geraniums. Ook
heerlijk geurende.
Meerdere zijn op
deze bladzijde te
zien. Voor een
deel heeft ze
straks geen
onderdak.

Agapanthus
inapertus
‘Sky Rocket’.
LINKS

Een driedubbel
bloeiende
Brugmansia
‘Thea’s Liebling’.
GEHEEL LINKS

- Een
Crassula ovata.
GEHEEL LINKS

- Een
Plectranthus
fruticosus bloeit
een seizoen lang.
GEHEEL LINKS

Callistemon
citrinus, een plant
die je in bloei moet
zien.
RECHTSBOVEN

LINKS , LINKSONDER
EN RECHTSONDER -

Ellie heeft een
mooie collectie
Hedychium, waaronder H.densiflorum ‘Stephen’.
Deze heeft grotere
bloemen dan
‘Assam Orange’.
En er is meer...

- Een gezichtbepalende Impatiens
sodenii,uit NieuwGuinea, met prachtige
roze bloemen.
RECHTS

De plumeria heeft het
duidelijk naar de zin.
GEHEEL RECHTS

Senna floribunda,
lijkt op S. corymbosa, maar heeft
smallere bladeren,
maar bloeit eveneens uitbundig
geel.
LINKSBOVEN

- Een
Podranea
ricasoliana, roze
trompetwinde,
als boom
opgekweekt.
LINKS

6 – OV E R I G E I N FO R M ATI E
π E-mail secretariaat Regio West
π Telefoon secretariaat
π Website
π Facebook
π Info plantbenodigdheden
π Bestellen plantbenodigdheden
o.a. meststoffen, perlite, stekers
π Werkgroep Plumeria
π Plantenbeurzen
π Open Tuinen websites

π Info/opmerkingen over nieuwsbrief
π Uitschrijven nieuwsbrief

secretarisregiowest@gmail.com
075-6704076
www.oranjerie-regio2.net
www.facebook.com/KuipplantenWestNederland/
www.oranjerie-regio2.net/?page_id=658
keijzberg@hetnet.nl
www.oranjerie-regio2.net/?page_id=3421
www.oranjerie-regio2.net/?page_id=2967
www.openexotentuinen.be/
www.mooietuinen.be/exotentuineninbe.html
www.tuinenstichting.nl
www.bezoekmijntuin.nl/
www.groei.nl/tuin/tuinontwerp/opentuinenweekend
secretarisregiowest@gmail.com
secretarisregiowest@gmail.com

