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Van de voorzitter 
De eerste van 6 “feestavonden” van ’t Gooi 
 
De start van dit jubileumjaar (40) is natuurlijk met de gebruikelijke jaarvergadering met verslagen van 
de penningmeester en secretaris maar nu voorafgegaan met koffie én ‘jubileumtaart’.  

In de agenda kan je zien wat we deze avond gaan doen… 
Namens het bestuur héél veel plezier!  
De kerstavond met het verwerken van bamboe en witte rozen in een kerststuk was 
voor veel deelnemers moeilijk maar het is toch gelukt om er een mooi kerststuk 
van te maken. Cymbidiums gaan wat langer mee dan rozen maar het was toch leuk 
om eens een andere bloem te gebruiken dit keer. Bravo voor het resultaat! 
Met dank aan alle vrijwilligers voor het vele werk en het maken van de verlotingskerststukken.  
Het ‘schrikmoment’ op deze avond zat in de val van Rob Baaij waar een ambulance aan te pas moest 

komen. Door het snelle reageren van Fred Siesling waren de broeders snel aanwezig en ging Rob mee naar het ziekenhuis.  
Ik heb daarna nog contact gehad met Rob en het gaat nu goed met hem. Onderzoek wees uit dat het ging om griep in 
combinatie met een lichte longontsteking. Zo zie je maar weer… er kan zomaar iets gebeuren. 
Tot ziens op 16 februari!                                                 
                                                                         
 
 

                                                                                          
                                                                                                                            
                                                                                                                                                             Groeten John 

 
 
 
 
 
 



 
    Agenda 16 februari 2017 

 
Deze avond géén “Doe-Uurtje” vanwege een ‘vol programma’! 

 
18.45u  Hek open en de koffie staat klaar 
19.15u – 19.30u Start jubileumjaar + opening en  mededelingen  
                            Uitdeling Jubileumtaart! 
19.30u – 20.00u Jaarvergadering met verslag van de  
                            penningmeester en secretaris 
20.00u – 20.30u plantbespreking 
20.30u – 21.00u Eerste van zes afleveringen met film en   
   foto’s over 40 jaar ’t Gooi 
21.00u – 21.30u Pauze en verkoop loten 
21.30u – 22.15u  Jubileumplant (naam is nog geheim )  
   gezamenlijk oppotten of opbinden 
22.15u - ……….. Verloting en sluiting van deze eerste   
   Jubileumavond 
                                                                                                                                                   Vergeten uw lidmaatschap te voldoen? 
               Doe het alsnog! 
               IBAN:NL78RABO0381060047 
                                                                                                                                                                 T.n.v. Orchideeënkring ’t Gooi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij binnenkomst graag even je naam registreren want 
we willen graag weten wie de ‘avonden’ bezoeken… 



Verslag van de kerstbijeenkomst  
Zoals beloofd, een paar regels over 15 december, de Kerst bijeenkomst van de 
vereniging. 
Gezellig, dat is wel een hele korte omschrijving van de hele dag, en, een paar is 
twee wel heel letterlijk genomen, daarom toch wat uitgebreider. Na genoten te 
hebben van een rijk voorziene koffietafel, gingen we aan de slag. 
In de andere hal stond alles al klaar, groen, orchideeën, potjes, schalen, planten, 
rozen, tierelantijntjes, kaarsen en natuurlijk blokken oasis. Zoveel keus, waar ga je 
mee beginnen?  
Na de eerste keuzes gemaakt te ging het steeds  
beter, er was onderling overleg, zal ik zus of zo, meer ervaren stukjesmakers gaven 
advies aan beginners, John kwam ook regelmatig voorbij, en dan was het: Doe even 
dit met een plantje erbij.  
Wat klaar was werd op een karretje weggehaald, de blokken oasis aangevuld. 
Tijdens de lunch met zelfgemaakte soep, zagen we het resultaat van die morgen, er 



stonden al heel wat kerststukjes en planten. 
s’ Middags weer verder, tot dat de tafels vol stonden met planten en kerststukjes voor de verloting. 
Nog even samen wat te drinken, en daarna aan tafel, even uitbuiken, en toen was het 
tijd, de eerste leden kwamen al binnen. 
Net als andere jaren gaf John weer een korte uitleg over het kerststukje, hoe je het  
beste het groen kon verwerken en de blokken oasis kon afsnijden. 
Resultaat verzekerd, en de rozen waren prachtig, iedereen kon weer trots zijn eigen creatie mee naar huis nemen.  
En toen, die meneer die een nare val maakte, en op de brancard mee genomen werd, hij  
mocht gelukkig na onderzoek toch weer naar huis. 
De verloting ging verder, en er waren geluksvogels die meer  
dan één keer in de prijzen vielen.  
Al met al een gezellige dag. 
  
                                                               Tea Houthuijzen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ik ben degen die op de ledenbijeenkomst nodig plat tegen het beton moest liggen. 
Kan je wel vertellen dat deze vloer bijzonder hard was. 
Na een bezoek per ambulance naar het UMC en na enige onderzoeken gehad hebbende, 
waar ik wederom zwart voor de ogen zag, kon ik daar niet opgenomen worden in verband 
met de ontbrekende capaciteit aldaar. 
Wel een beetje een rare ervaring, geen plaats in het ziekenhuis. 
Uiteindelijk hebben zij mij midden in de nacht per ambulance naar het Beatrixziekenhuis in 
Gorinchem gebracht. 
Daar hebben ze mij nogmaals onderzocht en bleek het vermoeden van het UMC de juiste 
conclusie. 
Griep met daarbij een lichte longontsteking.  
Na het toedienen van het infuus met medicijnen knapte ik daarna aardig op maar moest wel het weekeinde blijven. 
Maandagmiddag na een bloedcontrole waarvan de waarden goed waren mocht ik weer naar huis om daar verder aan te 
sterken. 

Door de val heb ik een beurs gekleurd blauw/paars oog dat nog verder weg moet trekken maar 
het zicht heeft er niet onder geleden, de bril van een week oud daarentegen wel. 
Ik wil iedereen die op deze avond wat voor mij betekend heeft hartelijk danken en wens het  
 
bestuur prettige feestdagen toe en tot ziens in februari 2017. 
 
Met vriendelijke groet,  
Rob Baaij 
 

 
 
 
 
 



 
Foto impressie: 
Kerstbijeenkomst van 15 december 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vader en zoon Brand 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Vader kijkt toe hoe zoon Ger het stukje maakt 
 
 

Ons kent ons… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   De drie Musketier                                                                             Fred Siesling met vrouw. 
                                                                                                             

         
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

José Verouden begint hier met volle moed
                       

    
       De verloting….. 
 



Oncidium papilio Lindl 
 
Papilio is het Latijnse woord voor vlinder. 
Onze  huismerk orchidee. Toch zie ik hem weinig op de bijeenkomsten.  

 
Qua vorm een merkwaardige bloem, met drie 
van uitlopende ( middelste) sepalen  
De zijdelingse petalen zijn kroonbladen. Alle 
bloembladen zijn bruin met gele vlekken. Ze 
kunnen we 8 tot 10cm lang worden. 
De onderste 2 sepalen zijn sikkelvormig en 
staan naar beneden. De bloem groeit op een 
lange stengel. 
 
Kweekwijze: 
Op een half schaduw niet te warme plek zal de 
Papilio  het goed doen. Als de plant het na zijn 

zin heeft  en goed groeit, is mijn advies niet meer veranderen. Veel verschil 
tussen dag- en nachttemperatuur zal niet nodig zijn. De plant kan op blok, ik 
zelf heb dit nog nooit uitgeprobeerd. In de groei wat vaker bemesten. Geen 
rust periode. 
De  nacht 18˚ en de dag tot 26˚ is een goede temperatuur  voor de plant.  
Geen water in de nieuwe scheut , want dat is vernietigend.  
De bloemstengel niet afknippen,  er kan nog meer een bloemen aan komen.  
Eén stengel kan jaren bloemen geven.  
Je kunt de stengel ook heel voorzichtig rond begeleiden. 
         Nel 
 
 



Phalaenopsis violacea Witte 
 
Een botanische orchidee uit Borneo. Mooi wit met een vleugje licht groen aan de rand en de 
hart is diep roze, de onderste sepalen zijn oranje roze . Ontdekt omstreeks 1850 door 
verschillende mensen, maar wie eerst maalt die haalt en de heer de Witte werkzaam in Leiden 
had als eerste de plant beschreven. De orchidee kon toen nog zonder vergunning 
meegenomen worden naar Europa.  
De Phalaenopsis violacea heb je ook de Sumatra en Malakka- type. Deze is de hoofd kleur rosé 
en donker rose  De bloemen zijn het zelfde ,alleen de kleuren zijn anders. Ze vragen niet veel 
verzorging. Ze houden  van warme omgeving 18*en zomers wel  tot 35* graden. Bij warme 
temperaturen maakt de plant grote bladeren en de Borneo type vaal  licht groen . De andere 
zijn donkerde van blad en wat meer langwerpig. De groei is in het voorjaar en de bemesting is beperkt om bruine punten 
te voorkomen.  
Nooit koud water! Dat geeft ook bruine vlekken op het blad. In de zomer is het 
bloeitijd. De bloemen verschijnen een voor een , heel soms 2.  
De stengels niet afknippen daar kunnen weer knopjes aankomen.  
Er kunnen meerdere stengels aan het plantje groeien. Als je bijvoorbeeld een 
Phaleanopsis violacea koopt, let dan goed op de wortels en de conditie van de 
plant, dat is belangrijker dan bloemen op het moment van aankoop.  

 
     Nel 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
Orchideeën Vereniging ’t Gooi 
16 februari-13 april-15 juni-17 augustus-12 oktober  
www.orchidee-gooi.nl  
 
 
 
Kring Utrecht 
28 januari-1april-27 mei- 2 september-28oktober-9 december 
www.orchideeenkringutrecht.nl  
 
Masdevallia Werkgroep   
25 maart - 24 juni - 4 november 
Wachendorffzaal   Botanische tuin Utrecht 
 
NOV ledenvergadering :  
8 april. Wachendorffzaal tijd: 11.00u. 
Agenda zie website  www.nov-orchidee.nl  
 
Uit goed voor u: 
 
Orchideen Lucke  Open dag  4-5 maart  Neukirchen-Vluyn, www.orchideen-lucke.de 
 
Dresdner -Duitsland 23-26 maart  Internationale Orchideeën Tentoonstelling , www.dresdner-ostern.de 
 
Lustrum Tentoonstelling Orchideeën met Kunst- en Ambachtenmarkt Dagelijks van 10:00 – 17:00 uur. 
12 – 13  en 14 mei.  info@reinhartorchideeen.nl 
Reinhart Orchideeën  Westerveen 16    9751 HW Haren.050 4062455 
 
Voorjaars Ruil en verkoopbeurs.  
Zaterdag 27 mei . arnhemse.orch.kring@hotmail.nl 
Kring Arnhem Lebretseweg  5        6861 ZV  Oosterbeek 
 
 


