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Gastrochilus species (foto en plant van Ruud Nabibaks)

BESTE KRINGLEDEN,
Het optimisme van het bestuur wordt helaas nog niet beloond. De lockdown
duurt maar voort en inmiddels hebben we moeten besluiten dat het ook in april
niet mogelijk zal zijn om de algemene ledenvergadering te houden.
Volgens de statuten dient er een ALV te zijn, maar we kunnen geen ijzer met
handen breken. Daarom heeft het bestuur besloten om een schriftelijke raadpleging van de leden te houden.
In het kringblad van februari stonden de stukken voor de jaarvergadering: de
agenda, de notulen en het jaarverslag. De financiële stukken worden nog toegestuurd.
Mocht u opmerkingen of vragen hebben naar aanleiding van deze stukken dan
verzoekt het bestuur om die schriftelijk (via email of post) aan het bestuur te
zenden vóór 12 april.
Ook voor de (her-) verkiezing van de bestuursleden geldt hetzelfde. Mochten er
bezwaren zijn, dan kunt u die aan het bestuur laten weten. We gaan ervan uit
dat u bij geen bezwaar akkoord bent. Koos de Wit, Wim Crins en Mike Heesakkers zijn aftredend en herkiesbaar. Onze secretaris Rick van Herk legt zijn taak
neer en Jan Braks is bereid gevonden om hem op te volgen.
Het bestuur zal alle opmerkingen, bezwaren en vragen bespreken in de
bestuursvergadering van april en dan naar bevind van zaken handelen.
Verder blijven we hopen dat we toch zo snel mogelijk weer fysiek bij elkaar kunnen komen. Zodra we gelegenheid zien, zullen we dat gaan plannen en brengen
we u op de hoogte.
Ik wens jullie allemaal alvast een mooi begin van het groeiseizoen!
Huub Boesten, voorzitter van het bestuur

JAARPROGRAMMA 2021
Voorlopig nog geen concreet programma voor 2021
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MATERIALENHANDEL

EN

KRINGHANDEL

De dagen lengen, de temperatuur gaat omhoog en onze orchideeën beginnen
uit hun winterslaap te komen. Voor de meeste planten is dit de ideale tijd om te
verpotten. Maar hoe komt u aan de juiste materialen zonder de kringavonden?
Gelukkig ligt de materialenhandel niet stil. U kunt bij Mike de materialen
gewoon bestellen. In overleg vinden we dan wel een manier om ze bij de
besteller te krijgen.
Weet je niet precies wat je nodig hebt? Ook dan belt u even met Mike en legt uit
wat u van plan bent. Mike kan u dan advies geven over de benodigde materialen.
Materialenhandel: Mike Heesakkers
T:
06-46953844,
E:
mike4mail@hotmail.com
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PAS

OP MET VERBRANDINGSKACHELS!

De warmte van een gaskachel is natuurlijk heerlijk in de kas en het stookt ook
relatief zuinig. Ik heb dan ook al bijna 20 jaar een gaskacheltje in mijn kas
staan: zo'n smal keukenkacheltje, een tweedehandsje van marktplaats. De
laatste jaren was de vlam niet zo mooi blauw meer, maar er kwam nog prima
warmte vanaf. Ik had me al eens zorgen gemaakt over koolmonoxide en overwogen een melder op te hangen, maar daar weer vanaf gezien omdat mij leek
dat er ruim voldoende ventilatie in de kas was.
Op 27 december liep ik de kas in en zag dat een kist met stekjes van tuinplanten compleet verlept was. Veel orchideeën hadden gele bladeren. Sommige
planten lieten de bladeren vallen. De vlam in de kachel was bijna rood. Warmte
kwam er nog wel vanaf maar waarschijnlijk ook een hoop afvalgassen. Ondanks
de kou de kas helemaal open gegooid en de kachel uit. Na een half uurtje weer
terug om de schade op te nemen. Bijna de helft van de planten was aangetast!
Op internet las ik dat koolmonoxide vrijwel geen effect op planten heeft. Maar
ethyleen - een ander gas dat vrijkomt bij slechte verbranding - echter wel. Het
geeft de planten een extreme herfst-ervaring. Dat heb ik gezien.
Inmiddels beginnen de meeste planten te herstellen en brandt er een uitstekende, goed onderhouden gaskachel. Die houd ik voortaan wel beter in de
gaten. En er is nog een voordeeltje: ethyleen stimuleert bromelia's om te gaan
bloeien. Al mijn tillandsia's zitten nu in de knop!
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PHAIUS

TANKERVILLAE STEKKEN

Vaak heeft Arno Janssen op de kringveiling enkele exemplaren van Phaius
tankervillae in de aanbieding. In de WhatsApp groep plaatste hij een fotoverslagje van hoe je die stekken maakt. Het begint met een bloeiende plant…

Verwijder schutblaadjes en snijd de
bloemstengels in stukken met op elk
stuk een 'knoop' in het midden.

Zet de stukken in een glas met een
beetje water. Als ze in het water bruin
worden weer iets afsnijden.

Na enkele weken beginnen de
knoppen uit te lopen.

Pot ze op en na een jaar heb al een
echt plantje. Na 4 jaar bloeien ze!
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DIGITALE SHOWTAFEL
In januari en februari werden er in onze App-groep ruim 170 foto’s gedeeld. Op
de volgende pagina's vind je weer een hele kleine selectie van de foto’s. Met
verondersteld verlof dat een foto gedeeld in de WhatsApp van de kring ook
gedeeld mag worden in dit kringblad.

Dendrobium sulcatum
Arno Janssen

Dinema polybulbon
Jos Janssen

Tolumnia
Thijs Coenen

Cymbidium
Henk de Wit
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Bulbophyllum lindleyanum
Antoon van der Veer

Cattleya pfisteri (syn. Laelia)
Jo van Hoof

Vanda christensoniana (syn. Ascocentrum)
Jos Janssen

Restrepiella spec.
Thijs Coenen

Coelogyne glandulosa
Jan Braks

Liparis resupinata
Mike Heesakkers
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Phaius flavus
Fam. Teurlincx

Gastrochilus
Ruud Nabibaks

Guarianthe aurantiaca 'Mishima Spots'
(syn. Cattleya) Wim Crins

Dendrobium farmeri
Peter Stompf

Clowesia Grace Dunn
Nathalia van Doormalen

Cattleya hybr. (SLC?)
Renata Vilncinskaite
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AGENDA
Onder voorbehoud staan de volgende evenementen gepland:
9-11 apr
Int. Orchideenausttellung, Andelsbuch, Oostenrijk
24 apr - 3 mei World Orchid Conference and Show, Taichung, Taiwan
(In Person and Virtual)
24 sept
Orchideenschau DOG Berlin, Bot. Garten Berlin, Duitsland
Check voordat je reist of de show definitief doorgaat!
De kwekers mogen in elk geval tot en met 9 februari geen bezoekers
ontvangen. Vaak kun je wel (online of telefonisch) bestellen.
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Bulbophyllum weberi
Foto en plant van Mike Heesakkers

Phalaenopsis cornu-cervi en amboinensis
Foto en planten van Natalia v. Doormalen

ORCHIDEEËN WUBBEN
Groot assortiment Orchideeën en Tillandsia's
Botanische orchideeën – de meeste uit zaad gekweekt – en
hybriden
 Oppotmaterialen
 Diverse soorten meststoffen
 Gewasbeschermingsmiddelen in kleinverpakking
Openingstijden: maandag t/m zaterdag van
10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur

Tolakkerweg 162
3739 JT Hollandsche Rading
Telefoon: 035-5771222 – Fax: 035-5772103

Openingstijden: van maandag t/m donderdag
graag even bellen voor u ons een bezoek brengt i.v.m. eventuele afwezigheid.
Vrijdag en zaterdag zijn wij open van 10.00 tot 17.00
Zondagen en feestdagen zijn wij gesloten

