
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
            Programma 14 April  Lezing door:Judith Prins 
 
                         met verkoop planten ! 
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Voorzitter: John Nieuwenhuis  
            
Secretaris/ledenadm:      
Jeroen van Schaik                                                 
0623464907                                                           
secretaris@orchidee-gooi.nl 
 
Website: www.orchidee-gooi.nl                                     
                           
Penningmeester:      
Wil van Velsen      
0228318343       
penningmeester@orchidee-gooi.nl  
 
 

Bankrekeningnummer:  
IBAN:NL78RABO0381060047  
T.n.v. Orchideeënkring 't Gooi 
 
Reiscommissie: 
John Nieuwenhuis      
035 5412519 
        
Clubblad:        
Nel van der Meer, 030 2445928    
Madameperenlaan 7      
3452 EN  Vleuten                                                                
phvandermeer@ziggo.nl                                        
 
 Erelid: 
John Nieuwenhuis 
 

Leden van Verdienste: 
Hennie Nieuwenhuis en Jannie Thomassen   
 
Bestuurlid/potgrond 
Hennie van den IJssel 
0348451876 
 
Bestuurlid Alg. Zaken Vuylstekeara Cambria Plush Orchid 
Ries Noort 
0356218576 

mailto:secretaris@orchidee-gooi.nl
mailto:penningmeester@orchidee-gooi.nl
mailto:phvandermeer@ziggo.nl


 

Van de voorzitter: 
 
 
Prima ledenavond met duidelijke uitleg van de penningmeester en de secretaris, met dank aan de 

kascommissie voor het controleren van “de penningen”. We zijn een ‘gezonde club’ weliswaar 

met een iets afnemend ledental. Landelijk gezien, ten opzichte van andere verenigingen is dit een 

‘normaal verschijnsel’.  

Oorzaak hiervan is onder andere ‘het internet’. Niet alleen winkels moeten hun deuren sluiten 

ook binnen het verenigingsleven kiezen mensen eerder de computer dan lid te worden van een 

vereniging.  

Het bestuur is dan ook altijd bezig om zeer aantrekkelijke ledenavonden te organiseren om zodoende de keus tussen ‘hangen achter 

je computer’ en ‘live’ aanwezig te zijn op zo’n fantastische avond makkelijk te maken…   

Groeten van jullie voorzitter. 

                                                                                                                                                                                                                         

John Nieuwenhuis 

Een van de verlotingsplantje.  

Niet in de felle zon,temperatuur gematigd 18°. 

Eens in de 2 weken mest geven. 

Water geven wanneer de grond bijna droog is. 

Verpotten eens in de 2 à 3 jaar. 

De bloem verschijnt op de nieuwe scheut. 

Dit kan tot 9 à 12 maanden duren. 

 

 

 Paphiopedilum Aka lady slipper. 

 



Agenda: 

 

 

18.45   ………..   Hek open, koffie staat klaar 

19.00 – 19.30   Doe-uurtje, zelf plant verpotten* 

19.30 – 19.45    Opening en jaarverslag 

19.45 – 20.15   Plant bespreking 

20.15 – 21.00   1ste  Deel lezing Judith Prins 

21.00 – 21.30   Pauze met loten verkoop 

21.30 – 22.15   2de Deel lezing 

22.15 ………….   Verloting en sluiting 

*Plant verpotten: kosten 1 euro per plant. Inclusief materiaal. 

Zo nodig met ondersteuning. 

 

 

             Dactylorhiza (gevlekte orchis) 

 

 

Tuin orchidee Cypripediums 

 

Te koop bij Judith prins op de bijeenkomst. 

 

 

 

 

 



Nieuw bedrijf  Tropiscape Orchids 

Wij zijn een jong Belgisch koppel en kweken reeds meerdere jaren orchideeën als hobby. Vorig jaar hebben we samen besloten om een grote 

stap te zetten door (in bijberoep) een orchideeënzaak op te richten. 

 Onze interesse ligt voornamelijk in miniatuurorchideeën, maar in onze serre vind je gemakkelijk andere geslachten zoals Coelogyne, 

Catasetum, Stanhopea en nog veel meer. 

Aangezien wij nog maar net gestart zijn, is ons aanbod van orchideeën niet zo groot, maar onze 

zaailingen groeien goed en we voegen regelmatig planten toe aan de website. 

 Ben je benieuwd? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tropiscape-orchids.com. 

                                                                     

 Yéri & Davina 

                                                                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meegebracht orchideeën  voor de plantbespreking. 

 

http://www.tropiscape-orchids.com/


EXPOSITION ORCHIDEÉS HALLE DE SÉZANNE. 

  

Verslag en presentatie door zowel John Nieuwenhuis als Jeroen van Schaik over de orchideeënshow in 

Sézanne. 

Wanneer een presentatie begint tijdens een bijeenkomst, dan zijn wij gewend direct de eerste dia of film 

te zien met de mooiste orchideeën, maar nu begon een film over binnenrollende lange vrachtwagens, 

die door de lengte met moeite bij de deuren van de hal kwamen! Maar zoals John heeft beschreven in 

het digitale boekje werd het volgende vervoerd: metaal, lange bamboe stokken, planken, een grote 

boom en doeken. 

Alles in Nederland al berekent en op maat gemaakt.!!!! 

Natuurlijk ook bakken om orchideeën te verwerken. Wat een soorten orchideeën zijn er vervoerd.  Wat 

een kleurenpracht. 

60 vrijwilligers hebben hieraan meegewerkt Geweldig, wat een inzet. En dan was er nog de 

vlindertuin met 200 uitkomende tropische vlinders. Wat zal dat weer een kleurenpracht geweest zijn. De 

bezoekers vonden het bijzonder om in een vlindertuin te lopen en te kijken .50 scholen hebben deze 

show ook bezocht. 

Het aantal bezoekers....16000. Er is al weer afgesproken dat er  over 2 jaar weer een orchideeënshow zal plaats vinden in Sézanne. 

Jeroen, bedankt voor deze overzichtelijke mooie film en diashow. 

                                                                                                                                                 Dyan 

 

 

 

 

 

 



Na enkele jaren de landsgrens te hebben overschreden voor de orchideeën kwekers hebben we er dit jaar voor gekozen bij enkele Nederlandse kwekers op bezoek 

te gaan. 

Zaterdag 18 juni 2016 en vertrekken om 08.45 uur 

08.45 uur                 vertrek vanaf de Koperwiek - Koperwieklaan 1 - Bilthoven 

10.00 uur                 Anco ( Vanda )  

11.30 uur                 vertrek 

12.15 uur                 Eijgenraam ( Cattelya ) 

14.15 uur                 vertrek 

14.30 uur                 v.d.Goes (Oncidium, Brassia, Miltonia)  

16.30 uur                 Vertrek 

17.30 uur                 A a n k o m s t  Bilthoven 

De kosten voor deze reis zijn € 22,00 per persoon 

 

Wanneer u mee gaat kunt u dit bedrag overmaken op rek NL52INGB 0003 3664 39 Kring Utrecht ovv reisje 2016.  

Heeft u naar aanleiding van bovenstaand nog vragen neemt u dan contact op met   

Nel vd Meer  0302445928 of phvandermeer@gmail.com 

Annemieke Nagtegaal 0302970431 of mieke-n@live.nl 

Wij zouden het erg gezellig vinden als u op deze dag weer met ons meegaat.  
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Plantbespreking van bijeenkomst 11 februari.                                                                   
 Vanda pumila. 

Deze Vanda komt voor in  zuiden van Azië  zoals  Birma, India, Vietnam en Thailand. Het is een kleine 

orchidee onder de vanda’s met een lengte van ongeveer 20cm Plant moet licht staan. Warme 21°vochtige 

omgeving en geeft deze orchidee lauw tot warm water! Af en toe voeding. 

 

De Vanda coerulescens is ook een kleine plant, maar de bloemtak kan een lengte van 60 cm krijgen.  

Lattenbakjes of de plastic bakjes van Anton zoals op de foto is prima geschikt. Gebruik een luchtig mengsel 

van kokos vezels en grove bark.  

Bij Anco , zie hun website: 

www.vanda-by-anco.nl  kun je veel over vanda’s lezen.  

 

 

 

 

 

 

 

    

 Nog enkele orchideeën 

meegenomen  voor de 

plantbespreking. 

 

 

 

Vanda coerulescens 

http://www.vanda-by-anco.nl/


 

Vernieuwde website: 

Tijdens de ledenvergadering is het al even onder de aandacht gebracht. Sinds 18 februari staat de vernieuwde website ook online. Een 

groot deel van de leden is via mail hiervan op de hoogte gebracht maar voor degene die dit gemist hebben nog even het volgende…  

Het ‘adres’ van de site is niet veranderd; 

 http://orchidee-gooi.nl/   

De site is nu ook geschikt om op de smartphone of 

tablet te bekijken. Ook bestaat de mogelijkheid 

om reacties toe te voegen aan berichten die 

geplaatst worden maar ook bij de foto’s kunnen 

reacties geplaatst worden. Regelmatig zullen er 

ook leuke en nuttige tips op geplaatst worden dus 

neem zo nu en dan even een kijkje om hiervan op 

de hoogte te blijven. Ook zal de digitale versie van 

het clubblad gemaakt door Nel op de site worden 

geplaatst. De mogelijk om je te abonneren op een 

nieuwsbrief wordt ook overwogen en verder willen 

we graag ook tips ontvangen over wat jullie als 

leden graag op de site geplaatst zouden willen 

zien. Liefst even doorgeven via de mail 

( info@orchidee-gooi.nl ) maar op de 

bijeenkomsten kunnen dergelijke tips ook worden doorgegeven uiteraard.  

              

  De web beheerder  : Jeroen van Schaik  

http://orchidee-gooi.nl/
mailto:info@orchidee-gooi.nl


Orchideeën Vereniging ’t Gooi 

2016 bijeenkomsten: 

14 april    16 juni    18 augustus   

13 oktober en 15 december   

www.orchidee-gooi.nl  

 

Verandering datum “kerstbijeenkomst 2016” 

Het is nog ver weg maar voor alle duidelijkheid wel zo handig om dit even te melden: de bijeenkomst zal dit jaar niet op de 

maandagavond 19 december zijn maar op de donderdagavond 15 december.  

Belangrijk: De kerstvoorbereidingen die door de vrijwilligers worden gedaan zullen overdag plaatsvinden op dezelfde dag 

 

Kring Utrecht 

Bijeenkomsten: 

4 juni   3 september, 30 oktober en 10 december. 

www.orchideeenkringutrecht.nl  

 

Het duurt nog even, maar toch:  

NOV: Lustrum feest  30 september , 1 en 2 oktober.   

Botanische Tuinen 

Voor opbouw 27-28-29 sept. en 

afbreken 3 oktober. zoeken we vrijwilligers!!I 

info en meld u aan bij Nel van der Meer. 

phvandermeer@gmail.com  0302445928-0682002093 

mailto:phvandermeer@gmail.com

