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  Orchideeën Vereniging 



                                                                                                      
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  
                                                                                                                             Help:   Secretaris gezocht                               en        
 

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                                                                                                                 Ja !!  Voorzitter gezocht. 
 
 Erelid: 
John Nieuwenhuis  
 

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

 

 Penningmeester gezocht  
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Op 92-jarige leeftijd is op 6 september Gerda Brand overleden.  

Na het overlijden van Loek op10 mei jl. is Gerda nu ook aan haar reis begonnen, stond in haar overlijdens bericht. 

Haar zoon Gér die het zo mooi verwoordde, “Het is goed zo, ze is nu bij Loek”.  

Het plan was begin van dit jaar nog dat ze mee zouden gaan met de excursie.  

Zo zie je maar dat alles betrekkelijk is…  

Namens bestuur en alle leden van de vereniging wensen wij de familie heel veel sterkte en goeds in de toekomst. 

 

                                                                                                                                             John 

 

 

 
   Vanda van mevr. Brand 

Van de voorzitter 
 

Ja hoor, hij is er weer jullie voorzitter… in Frankrijk moest nog het e.e.a. geregeld worden. De bijeenkomst met mijn Franse medewerkers en 

degemeenteraad van Sézanne viel precies in het weekend na onze clubbijeenkomst… sorry maar het kon niet anders. 

Van de avond in augustus kan ik weinig zeggen omdat ik niets weet, wel dat de avond prima is verlopen, wat ik ook verwacht met dit bestuur. In 

dit blad staat ook nog een verslag van de keuringsavond. 

De komende avond van 12 oktober wordt een verrassingsavond. Ik noem een paar onderdelen:  

• Koos Wubben komt in ieder geval met een leuk verhaal over orchideeën verzorging. Koos was 40 jaar geleden bij ons in het kleine zaaltje 

Baarn de eerste spreker die een lezing gaf.  

• Ook Bert van Hummel is er die avond met een prachtig verhaal met beeldmateriaal, ik denk over Afrika/Madagaskar.  

• Ik ben nog bezig om nog een paar sprekers te mobiliseren voor een verhaal… 

• De film mag deze 5e jubileumavond natuurlijk niet ontbreken. Dit keer met heel recente beelden van de excursie die we gemaakt hebben 

op 16 september.  

• De prijsuitreiking van de onderlinge keuring (O.O.K.) en de ‘extra prijs’.  



Zo zie je dat je dit niet mag missen, het wordt een fantastische avond! En vergeet natuurlijk niet om planten mee te nemen voor de 

plantbespreking. 

Ook het ‘Doe-uurtje” of beter gezegd “Doe-halfuurtje” is er weer dus heb je een moeilijke plant neem die mee en eventueel helpen we bij het 

verpotten ervan.  

Ik schrijf dit aan de vooravond van onze jubileum-excursie en heb er écht zin in om met jullie (77 personen) erop uit te trekken. In het boekje 

alvast een fotoverslag van dit evenement. 

p.s. stuur jullie beste of leukste foto’s naar Jeroen en ze zullen verwerkt worden in de presentatie op onze clubavond. secretaris@orchidee-

gooi.nl  

Tot 12 oktober! 

John 

 

Agenda 12 oktober 2017 
Deze avond weer een “Doe-Uurtje” (30 minuten!) dus kan je nu een ‘moeilijke’ plant meenemen waarbij we helpen met het verpotten! 

(oppotmateriaal is aanwezig) 

19.00u  Hek open, de koffie staat klaar en in de hal is het weer tijd voor het “Doe-uurtje” 

19.30u – 19.45u  Opening en mededelingen  

19.45u - 21.00u  verhalen van o.a. Koos Wubben, Bert van Hummel en ???  

Tevens plantbespreking 

21.00u – 21.15u  prijsuitreiking van de O.O.K. 

21.15u – 21.45u  pauze met verkoop loten 

21.45u - 22.15u  vijfde van zes afleveringen met film en foto’s over 40 jaar ’t Gooi dit keer met foto’s van de excursie van 16 september jl. 

22.15u  - ……….. Verloting en afsluiting van de vijfde jubileumavond 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bij binnenkomst graag even je naam registreren want we willen graag 

weten wie de ‘avonden’ bezoeken… 
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Verslag bijeenkomst 17 augustus, 

 

Aangezien de voorzitter John niet aanwezig is neemt Ries voor hem waar. Het gaat hem prima af. 

Mededelingen: 

Ries verwelkomt oud-bestuursleden voor hun komst en zij krijgen allemaal een orchidee mee naar huis. 

Ed Wets ; Erica Oosterhuis; Bert Hummel; Anton Oom; Jan Bakker; Kate Jansen; George Buit en Henk Hagen 

 

Verder houden we een minuutje stilte voor het overlijden van mevrouw Bergen Braveboer. 

 

De contributie wordt niet verhoogd komende jaar. 

 

Dringend wordt er een oproep gedaan voor vervanging van voorzitter, secretaris en penningmeester met het nieuwe jaar 

omdat John, Jeroen en Wil echt aftreden. 

Het blijft een groot probleem, zelfs om een verslag te schrijven van deze avond, met beloning een orchidee geeft niemand 

zich op.   Vreemd. 

 

Ries legt uit hoe de stemming verloopt bij de tentoonstelling. De tentoonstelling is in de Wachendorffzaal opgesteld. 

3 stemmen per groep. Kamer, kas, mini’s en de Phalaenopsis.  

Na het stemmen kunnen we de vlindertuin bekijken. Gerda en Regina tellen de stembiljetten ondertussen. 

 

De oud-bestuursleden kiezen in de pauze de mooiste van alle ingezonden orchideeën. 

Het wordt de Bulbophyllium tingabarinum van Mieke Lammers.  

Deze Bulbophyllium kan goed in de vensterbank in een potje, maar liever op een plankje. Houd van vochtige omgeving , 

dus goed sproeien. Ik vind hem een beetje naar manderijn geuren 

Ed doet de plantbespreking van de winnaars. 

 

 

 

 



Kamer : 

Nummer 1 :  Nel van der Meer met  Dendrobium Hikini. 

Bij toeval is dat dit soort door ( aanwezig deze avond)  Renee Klinge,  enkele jaren terug geïmporteerd is uit Papoea Nieuw-

Guinea.  Deze Dendrobium houdt van een vochtige omgeving en aan de koele kant. De plant heeft ook een rust periode in 

de wintertijd. De bloei duurt maanden.  

Nummer 2 : Udo Hazewinkel met Prosthechea  chochelata, voor heen Encyclia , mooie gave plant en stevige bloemstengel. 

Gematigd kweken tussen 15˚ en 18 ˚ Niet te nat. tip: 

Zet een saté prikker in het potje en als het stokje bij controle droog is dan pas water geven. 

Nummer 3 : Jannie Boschloo met Gastrochilis retrocallus . Plantje ligt in glazen snoeppot, wel op een plankje. Plantje is zeer 

gevoelig voor wolluis. Elke dag voorzichtig sproeien,bij warm weer 2x per dag. 

 

Kas 

Nummer 1 van Andre met Encycliova alata , (epidendrum) met 3 takken. Moet wel nodig verpot worden. 

Nummer 2 ook  van Andre Clowesia thylociochila , bloeit altijd in augustus en is een warm soort. 

Nummer 3 van Anton met Doritiis ascocentrum , zeker 15 jaar oud, ooit bij de kringbijeenkomst uitgedeeld. Warm te 

kweken  

 

Mini 

 Nummer 1  Mieke Lammers met Bulbophyllum tingabarinum , mooie warme oranje/rood kleurig, vochtige omgeving . 

Komt voor in Vietnam. 

Nummer 2  Frans de Bruin met Aerangis Curnowiana  , ook deze is al 15 jaar oud. Bloeit voor de tweede keer., maar wel in 

het licht hangen , niet in de zon. 

Nummer 3 Hans Willems met Synostraktitus  (lijkt op Pleurothallis achtige plantjes) op een groot houten blok.  

 

Phalaenopsis. 

Nummer 1 en 2 mevrouw Kos  

Nummer 3  kleine Phalaenopsis met paarse witte  bloemetjes van Meneer van Egdom.  

Daarna was het film kijken , gemaakt door Jan bakker en zwager. De beelden waren ook van 30 jaar terug en niet was even 

duidelijk meer. 



 



 

WAT EEN DAG. WAT EEN FEEST !!!! 

16 september 2017. 

 

Om vijf voor zeven stapten we in de auto, ik, 

zenuwachtig, omdat de TomTom het adres van Hotel 

“De Witte Bergen” niet zou kunnen vinden. Gelukkig 

reden we om half acht het hek binnen.  

We verzamelden ons in de hal van het hotel. 

Om kwart voor acht liepen we naar de bus en om even 

na achten reden we richting Luttelgeest. 

Onderweg heette John ons welkom en vertelde 

verschillende bezienswaardigheden. 

Vol humor was hij aan ’t woord. We reden volgens hem 

op een bepaald moment op het grootste eiland van 

Nederland omgeven door allemaal water. Voelen jullie 

niet dat jullie wat trillen? En dat (terwijl we in de bus 

reden). Meer grapjes van dit soort. 

Om 9 uur kwamen we aan bij firma Bernhard.  

Daar kregen we koffie met vlaai. We werden in twee 

groepen verdeeld. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wij hoorden bij de oudere baas Bernhard. 

Hij legde ons uit hoe hij in de Noordoostpolder 

beland was. 

Toen het tijd was, kregen we een rondleiding. 

Eerst langs duizenden orchideeën. Er werd 

uitgelegd hoe ze van jong plantje tot grote plant 

worden opgekweekt. Daar komt heel wat voor 

kijken. 

Daarna naar de rozen kassen, waar de firma ooit 

mee was begonnen in de polder.  

Tot slot naar een bedrijf ernaast, waar ze zomer 

planten kweken. 

Al met al zeer boeiend. 

Daarna in de bus naar ‘’De Orchideeën hoeve’’. 

De lunch stond klaar en om twee uur werden we 

weer in twee groepen verdeeld. 

We gingen naar een uithoek in de tuin om de 

bijzondere orchideeën te bekijken.  

 

Daarna waren we vrij om al het ander moois te zien en om half vijf reden we terug naar “De Witte Bergen”. 

Daar stond ons een heerlijk diner te wachten. 

Daarna vertrok iedereen langzamerhand weer naar huis. 

Het is een geweldige dag en een geweldig feest geweest. 

Chapeau voor John en het bestuur! 

Heel veel dank voor alles. 

 

                                                                                                                               Margreet Sinia. 

 



 



 

JUBILEUM-EXCURSIE 40 JAAR ORCHIDEEENVERNIGING 'T GOOI 

 

Het is zaterdag 16 september, de wekker gaat. Het is half zeven en na een broodje en tandenpoetsen gaat de jas aan. 

Samen met mijn vrouw gaan we naar onze vrienden Jaap en Ans. Het regent en het is koud, er is nog niemand op straat. 

Waarom we dit doen? We gaan een paar plantjes bekijken. 

Met zijn vieren stappen we in de auto en na een klein kwartiertje komen we aan bij de Witte Bergen. Het regent nog steeds, 

een beetje triest allemaal.  

Binnen staan ook al mensen te wachten. De 

bus die ons wegbrengt staat inmiddels al 

klaar en na wat passen en meten hebben we 

allemaal een plaats gevonden. Als we rijden, 

pakt John de microfoon en heet ons allemaal 

welkom. Na gecheckt te hebben of we er 

allemaal zijn, gaan we op weg. Tijdens het 

rijden vertelt John wat over de omgeving en 

waar we naar toe gaan.  En.....dat we 's avonds 

stamppot gaan eten, dat past wel bij dit weer !  

Na een uur rijden komen we aan bij Bernhard 

Plantenkwekerij in Luttelgeest, Daar kweken  

ze orchideeën , maar ook rozen.  

Na de koffie met een punt vlaai, veranderde 

het “plantjes kijken” in een enorme zee van 

orchideeën. Zover je kon kijken. Van de ene 

kas gingen we naar de andere. Met de nodige 

uitleg natuurlijk. Prachtig allemaal ! 

Zoiets groots heb ik nog nooit gezien. Uren 

kon je daar lopen (en dat hebben we ook gedaan).  

Vervolgens reden we met de bus een klein stukje verder, naar de rozenkas en daarna naar de Orchideeënhoeve.  



Nog steeds regen, maar eerst kregen we met 

zijn allen een gezellige lunch.  

In de Orchideeënhoeve was ik nog nooit 

geweest. Prachtig zoiets, ik viel van de ene 

verbazing in de andere. Ik zag enorm veel 

vissen, groot en klein. Watervallen en 

waterstroompjes, grote leguanen, kleine 

aapjes en enorme vlinders. Uiteindelijk 

kwamen we terecht bij de hanging baskets, 

waar we lekker wat gingen drinken.  

Na alles een paar keer gezien te hebben 

reden we om half vijf weer met de bus terug 

naar de Witte Bergen.  

Daar aangekomen stond het eten al klaar. 

Een uitgebreid buffet: van biefstuk tot zalm en van sate tot ijs met vruchten. Werkelijk top ! 

De hele dag was een groot feest, fantastisch ! 

John had het erover om vaker zo'n excursie te gaan doen. Ik, en vele anderen, staan wel achter dat idee. 

Namens de hele vereniging  

           

                                            BESTUUR EN VOORAL JOHN EN HENNY 

                                                       HARTSTIKKE BEDANKT ! 

 

                                                                                                                    Bert Bouwmeester 

                                                                                                                (en Helga, Jaap en Ans) 

 

 



Vervoer voor wie niet zo te been was tijdens de rondleiding bij kwekerij Bernard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Orchideeën Vereniging ’t Gooi                                                              

12 oktober 

 www.orchidee-gooi.nl 

  

Kerstbijeenkomst 2017: 

Voorbereiding zondag 17 december 

Kerstviering maandag 18 december vanaf 19.00u 
 

 

 

 

 

Kring Utrecht 

28 oktober-9 december                                                       

www.orchideeenkringutrecht.nl  

 

Botanische Tuinen Utrecht:  

7 Oktober jaarlijkse orchideeëndag NOV. 

 

Masdevallia Werkgroep   

4 november  

Wachendorffzaal   Botanische Tuinen Utrecht 

 

NOV ledenvergadering :  

25 november  Wachendorffzaal tijd: 10.00u. 

Agenda zie website  www.nov-orchidee.nl  

 

 
 

                                                                                                                                           Wie wil ons helpen met tafels klaarzetten op 6 oktober ? 

                                                                                                                                           Van 13.30u tot ongeveer 16.00u 

http://www.orchidee-gooi.nl/
http://www.orchideeenkringutrecht.nl/
http://www.nov-orchidee.nl/

