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Van de voorzitter 
Tijdens het schrijven van dit stuk krijg ik het bericht dat ons lid Käte Ploeger op 65 jarige leeftijd is overleden.  

Vreselijk, zo plotseling en zo jong, onbegrijpelijk.  

Käte was penningmeester van onze club en een gedreven clublid sinds 1994.  

Altijd met planten bezig, niet alleen met orchideeën, ook met andere planten. 

Käte was het orchideeënmaatje van Bert van Hummel, vaak samen op excursie naar kwekers of andere orchideeën 

bijeenkomsten.  

We zullen haar missen op onze clubavonden.  

Tijdens de bijeenkomst van 14 juni zullen we haar gedenken. 

Namens het bestuur, heel veel sterkte toegewenst voor de kinderen en kleinkinderen. 

 

Ik vind dit moeilijk, maar we moeten verder.  

De plantjes (Cambria) bij de vorige bijeenkomst waren een succes. Het oppotten ging goed.  

Nu maar afwachten of ze volgend jaar bloeien, we zien ze op de clubavonden. 

 

Voor de lezing van Dirk de Haan was een gering aantal bezoekers aanwezig.  

Degene die er niet waren hebben veel gemist. 

Na deze avond weten we alles over de vlinder en waar ze voor dienen. Geweldig dat er mensen 

zijn zoals Dirk die van Orchideeën houden en hun bestuivers, zoals Vlinders. 

 

Wij kennen Hennie van de IJssel, Orchideeën en Bijen (imker).  

Ikzelf doe iets met Orchideeën en Pinguïns. Slaat nergens op, maar staat wel leuk in de kamer!  

 

 

Voor de komende avond, 14 juni, vraag ik jullie veel planten mee te nemen voor de onderlinge keuring. Er zijn weer 

leuke prijzen en tijdens het tellen van de stemmen mogen we de Botanische Tuin bekijken. De Rotstuin staat vol in 

bloei en de Vlinderkas is ook weer ingericht. Dus kom naar je club. Vrienden of familie mag je meenemen als 

introducee. 

                                                                                                                                                                  John 



 

 
 In memoriam Käte Ploeger. 

 

16 April , twee maanden voor haar pensioen, waar zo verlangend naar uitkeek, is Käte overleden. Zo 

onverwacht dat het voor haar kinderen en kleinkinderen niet te bevatten is.  

Voor iedereen kwam de klaphard aan. 

 

De laatste bijeenkomst van 12 april belde Käte naar Bert: “ ik ga vanavond niet mee 

,ik ben een beetje grieperig, maar geef mij wel op voor het reisje met kring Utrecht! “ 

En dan 4 dagen later is haar leven voorbij.  

Met Annemiek ,ben ik ook namens bestuur naar haar afscheidsbijeenkomst geweest. Bert was ook 

aanwezig. Dat was goed. 

Ik had orchideeënbouquet gemaakt en voor haar meegenomen namens  

Orchideeënvereniging  ’t Gooi. 

Namens bestuur en alle leden is er condoleance kaarten verstuurd naar de familie. 

 

“Käte , dank je wel voor alles , vergeten doen we je niet“.  

                                                                                    Nel  

 

 

 

Op de bijeenkomst worden haar orchideeën te koop aangeboden voor een klein prijsje. 

De opbrengst , in overleg met haar familie , gaat naar de Stichting Floja Malawi.  

De bloeiende Epidendrum radicans van Käte 

 

 
 

 

 
 



 

AGENDA 

Donderdag 14 juni 2018, Onderlinge keuring / show                     Locatie: KAS! 

 

19:00  Deur is open en koffie & thee aanwezig. 

Aansluitend gelegenheid om je planten voor de keuring  in te schrijven;  

  kas, kamer, mini’s, Phalaenopsis 

19:45  Opening en mededelingen, 

  daarna keuren van de planten 

20:30  Pauze en verkoop loten 

  Tuinbezoek o.a. Rotstuin, Thematuin en Vlinderkas 

22:00  Uitslag van de keuring en plantbespreking 

22:30  Verloting en sluiting 

 

Bij binnenkomst graag even je naam registreren want we willen graag weten wie de 

‘avonden’ bezoeken… 

 

De onderlinge tentoonstelling 

 

Het is zo ver ! We kunnen onze bloeiende schatten meenemen zodat anderen ook kunnen genieten van al dat moois. 

Paar regels zijn hier aan verbonden. 

1. U moet ze zelf de orchidee in bloei hebben gekregen.  

2. Als u ze laat keuren voor een prijs, dan moet u de volgende bijeenkomst 16 augustus aanwezig zijn voor uitreiking 

van de beker. 

3. Uw naam en de naam van de plant opgeven.  

4. Naam van de orchidee in of op de pot vermelden  

5. Schrijfgerei meenemen. 

6. Veel succes en graag allemaal meedoen! 

7. Kas, huiskamer , mini’s en Phalaenopsis  



 

 

 

Verslag van de bijeenkomst 12 april. 
 

Zoals gebruikelijk opende John de avond. Algauw kreeg Dirk de Haan de  

gelegenheid om met zijn lezing te beginnen. Heel veel vlinders dag- en 

nacht vlinders, maar ook micro- en macrovlinders. Nooit geweten dat er 

zoveel soorten waren. 

De pijlstaartvlinder met zijn roltong is voor bestuiving van orchidee 

Angraecum en de welriekende nacht orchis.  

 

 

Na de pauze deed Dirk ook de plantbespreking met Wil samen. 

Hans willems had een tuinorchis meegenomen.  

Cypripedium komt van oorsprong uit Noord Canada., staat bij vorst in de schuur.  

 

 

Anton had ook verschillende plantjes meegenomen.  

Oerstedella eadresii met witte bloempjes. Elke dag sproeien dus vochtig en koel houden. Komt 

uit Costa Rica. 

 

Bulbophyllum falcatum. Deze bulbophyllum had wat donkere 

bloemetjes dan normaal. 

Dendrobium aberrans “bloeit al 2 maanden” zei Anton . Koud soortje , 

het is een zaailing van hem. 

 

 

 



 

 

 

De Leptotes bicolor mooi exemplaartje. Lang bloeier , komt uit Brazilië. Na een paar keer 

waterbeurten de plant bemesten.   

 

 

                                                  Pim had een Cattleya aurantiaca meegenomen .  

                                                  Staat in de winter op zolder en  

                                                   zomers buiten onder een afdakje. 

 

 

 

 

Hennie van de IJssel had wel de orchidee van de avond meegenomen. 

Dendrobium silento . Koel houden zo 10 graden in de nacht , nat en vochtig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Andre had een zaailing van 4 jaar bij hem , 

                                                 een Cattleya intermedia   

                                                 en bloeide nu voor de tweede keer. 



 

 

Druk aan het oppotten van de gratis Cambria plantje  

 

 

Wat niet op de lezing gebeurde , maar wel twee weken later ! Dirk kreeg een lintje. 

LID IN DE ORDE VAN  ORANJE-NASSAU.  Dirk werd ‘s morgens uit het bos gehaald waar hij met een 

excursie bezig was , totaal verrast was hij en zeer emotioneel tijdens het opspelden van het lintje. 

De burgermeester deed een proef met vlinderplaatjes om de juiste naam door Dirk te laten zeggen. 

Hij slaagde cum laude. 



 

Jan Bakker:  Een stukje over biologische bestrijding. 
 

Door onoplettendheid van mijn kant kon het zo uit de hand lopen. 

Het beu zijn van spuiten met allerlei zwaar gif ben ik in gesprek gegaan met Jeroen. 

Werkt dat nou die beestjes van jou,? “Jaaha” riep Jeroen meteen dat werkt. 

Ja, in de kas, maar ook bij mij in huis en ja ook bij jou in huis. 

Wil je eens kijken welk ongedierte ik heb ,op de foto kun je dat zien.   

Volgens Jeroen dat kon best de Cattleya wolluis eens zijn en daar had hij wel wat voor 

Ik zeg tegen Jeroen:  ik zal jou een paar van mijn planten geven dan probeer jij het op je werk 

en ik zal het bij een paar planten thuis op zolder proberen. 

En tot mijn stomme verbazing deden die larven hun werk . 

Mijn planten werden schoon een ging er zelfs weer bloeien zo her en der zit nog wel wat 

ongedierte maar daar komen nieuwe larven voor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Samen met mijn dochter, in 2007  tijden het orchideeën weekend in Utrecht. 

Eindelijk bloeit  er van de drie orchideeën twee. 

Mijn vraag is hoe heet deze orchidee precies. 

Met vriendelijk groet  

Dinie snel  

Stuur uw antwoord naar mij  en ik stuur het door naar Dinie 

phvandermeer@gmail.com 

 



 

Nieuwe wet AVG per 25mei - Privacy verklaring. 

Het is en was zeer ingewikkeld om uit te zoek wat het voor ons als club betekend. Maar met hulp van Emyl van Rossum en Jeroen is het gelukt. 

We hebben ons best gedaan om zo duidelijk mogelijk weer te geven. U kunt dit nog eens nalezen op de website.  

 Jeroen heeft de Privacyverklaring  daarop geplaatst en een toestemmingsformulier. Op de club bijeenkomst zal ik een stapeltje formulieren 

meenemen wat u dan tijdens de pauze kan invullen en bij mij kan inleveren.  

Dat is nodig voor toestemming om foto”s ,waar u op kunt staan te plaatsen in ons clubblaadje en in het digitale clubblad. 

 

                                                                                                                         Nel van der Meer 

 

 

 

 
 

Privacyverklaring 
 
De Orchideeënkring ‘t Gooi, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
Contactgegevens Orchideeënkring ‘t Gooi: 
Secretariaat: 
Mail: secretaris@orchidee-gooi.nl  
https://www.orchidee-gooi.nl 
Persoonsgegevens die wij verwerken: 
De orchideeënvereniging verwerkt de door jou aangeleverde persoonsgegevens. Deze komen bij ons via de website https://www.orchidee-gooi.nl het aanvraag 
(informatie) en via het aanmeldingsformulier lid worden.  
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken vanaf aanvang lidmaatschap: 
- Voor- en achternaam 
- Geboortedatum 
- Adresgegevens 
- Telefoon 
- E-mailadres 
Orchideeënkring ‘t Gooi verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Jaarlijkse facturering. 
- Rondsturen verenigingsblad “digi boekje of clubboekje”. 
- Je te e-mailen via een nieuwsbrief aangaande zaken binnen de vereniging. 
 
Geautomatiseerde besluitvorming: 
Orchideeënkring ‘t Gooi neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.  
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: 
De vereniging bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  



Delen van persoonsgegevens met derden: 
De vereniging verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: 
Orchideeënkring ‘t Gooi gebruikt via de eigen website https://www.orchdee-gooi.nl geen cookies of vergelijkbare technieken. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking 
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Orchideeënkring ‘t Gooi en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat 
betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde 
organisatie, te sturen.  
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de 
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretaris@orchidee-gooi.nl 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie 
je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter 
bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 
Orchideeënkring ’t Gooi wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: 
Orchideeënkring ’t Gooi neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem 
dan contact op met het secretariaat. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Toestemmingsformulier verwerking persoonsgegevens 
Orchideeënkring ‘t Gooi heeft van u in de database van de ledenadministratie de volgende persoonlijke gegevens: 

Dhr. / Mv. 

Naam: ……………………………… 

Geboortedatum: ……………………………… 

Adresgegevens: ……………………………… 

Tel: ……………………………… 

Mailadres:  ……………………………… 

Wij vragen u deze gegevens zorgvuldig te controleren, en indien niet juist door te geven aan de ledenadministratie van de Orchideeënkring ‘t Gooi. Als er 

geen mailadres vermeld staat bij Mailadres en u wil in de toekomst de nieuwsbrief van de vereniging ontvangen vul deze dan a.u.b. in zodat we deze na 

ondertekening van dit formulier in het systeem kunnen opnemen. 

We maken ook tijdens de bijeenkomsten en andere vereniging activiteiten digitaal foto’s Dit digitaal materiaal kan mogelijk gebruikt worden in ons 

verenigingsblad en op onze website. 

Bij het plaatsen van beeldmateriaal zal uiterste voorzichtigheid worden geboden om geen enkel persoon schade te laten ondervinden. 

Toestemming: 

Met dit formulier geef ik toestemming om gegevens over mij te verwerken. Hieronder kruis ik aan voor welke gegevensverwerking ik toestemming geef. 

❖ Orchideeënkring ‘t Gooi:   

❖ Mag beeldmateriaal van mij gebruiken op de webpagina van de vereniging     ja prima  

❖                                                                                                                                 nee bedankt 

 

❖ Mag mijn gegevens gebruiken voor de verspreiding van het verenigingsblad     ja prima  

❖                                                                                                                                 nee bedankt 

 

❖ Mag mijn gegevens gebruiken voor de nieuwsbrief van de vereniging                ja prima  

❖                                                                                                                                 nee bedankt 

Deze toestemming blijft geldig tot einde lidmaatschap. U kunt uw toestemming te allen tijde weer intrekken d.m.v. een e-mail. Met ondertekening van dit 

formulier gaat u akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens als hiervoor bedoeld. 

 

Tevens verwijzen wij u naar onze online privacyverklaring op de website, volgens de laatste AVG-wetgeving. 

https://www.orchidee-gooi.nl/ Privacyverklaring.pdf  

 

Datum: Handtekening:  

            

 

 

 



                                                                                                               

Orchideeën Vereniging ’t Gooi                                                              

2018 :  14 juni – 16 augustus -11 oktober – 17 december.                                             

www.orchidee-gooi.nl 

  

 

Kring Utrecht 

2018: 16 juni-8 september-20 oktober-15 december.                                           

www.orchideeenkringutrecht.nl  

 

 

 

NOV- ALV  

26 november  vanaf 10u  

Wachendorffzaal  Botanische Tuinen van Utrecht. 

 

 

Masdevallia Werkgroep   

 30 juni-27 oktober  

Wachendorffzaal   Botanische Tuinen Utrecht 

 

 

 

 

  

 

   

  

   

 

Orchidz.nl heeft op 26 mei weer opendag.  

Ed Wets geeft een korte lezing over verschillende soorten 

potgrond/bark. Want elke orchideeën soort heeft weer een 

andere samenstelling nodig. Ook is er gelegenheid voor 

verkoop , betaling via pin mogelijk. De koffie staat klaar. 

Renee Klinge  
Middenweg  54b  
1394 AL Nederhorst den berg 
 

Nu lid worden NOV ! 

Koos Wubben geeft wegens zijn jubileum 

60 jarig orchideeënkweker 

elk nieuw NOV lid een Epidendrum radicans 

cadeau.! 
 

Busreisje Kring Utrecht. Zaterdag 2 juni.  

Er zijn nog enkele plaatsen vrij. 

België :kwekerij Akerne en Petrens.  

Kosten 34 euro .  

Info Annemiek Nagtegaal 

 mieke-n@live.nl 

http://www.orchidee-gooi.nl/
http://www.orchideeenkringutrecht.nl/
https://www.facebook.com/Orchidzshop/?ref=nf&hc_ref=ARRqPy0tHu-ggxThXxkbSDne_3cAy5fMjDQTicMBCWjkW15Z-8Fzn5Zq7HhnaFARv0A
mailto:mieke-n@live.nl

