
 
 
            
 
       

 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
                            Programma 11 februari: Verslag Sézanne 
 
                     Dia show wordt gepresenteerd door Jeroen en John.
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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      
                                                          Foto tentoonstelling Sézanne 
phvandermeer@ziggo.nl                                        
 
 Erelid: 
John Nieuwenhuis 
 

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



 
Van de Voorzitter. 

 

Allereerst een heel gelukkig 2016 toegewenst. 

 

Dit jaar zal voor het bestuur in het teken staan van voorbereiding van ons jubileum 40 jaar bestaan in 2017 van ‘t Gooi. 

Vandaar dat we hebben afgesproken om geen verandering aan te brengen in de positities binnen het bestuur. Dus iedereen behoud 

zijn functie. Ik hoop dat jullie daarmee instemmen. 

De kerstbijeenkomst was weer geweldig, ook de inzet van veel vrijwilligers op de zondag om alles voor te bereiden voor de Kerstavond. 

Ronald Peelen was een fantastische aanvulling van deze geweldige avond. 

 

Ik zie jullie op de ledenavond met de overzichten en verslagen van de afgelopen jaar. 

En natuurlijk als klapstuk het Sézanne verhaal. 

 

     Groeten John. 

 

                                                                                         

 
Vergeet uw eventuele verpotplanten niet!  
 
                                                                                                 

 
 
                   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Agenda: 

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

19.00 – 19.45   Doe-uurtje, zelf plant verpotten* 

19.45 – 20.15    Opening en jaarverslag 

20,15 – 20.45   Plant bespreking 

20.45 – 21.15   1ste  Deel Sézanne     Proost!! 

21.15 – 21.45   Pauze met loten verkoop 

21.45 – 22.15   2de Deel Sézanne 

22.15 ………….   Verloting en sluiting 

 

* 

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

Zo nodig met ondersteuning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 



  
 
Verslag voorbereiding kerstbijeenkomst  

Voor bereidingen bij John beginnen al tijdens onze vakantie in Frankrijk. We waren nog met onze show 

bezig toen hij zei, we gaan eens afstappen van de Cymbidium, dan zeg ik: “natuurlijker wat dan?” 

Antwoord van John: “dat weet ik nog niet”.  

Eenmaal terug na een lange tijd Frankrijk zo eind september, gaat John naar de bloemist bij ons in de 

buurt om rond te kijken en hij kwam terug met een bak, die verschillende van jullie hebben opgemaakt 

voor kerststukjes.  Let wel; John moet wel voor 280 mensen alles  regelen. Nu hadden we een bak en hoe 

nu verder??  We maken de bak op door een proefplant in te zetten met kerstgroen wel of geen  met 

kaars. Alle 280 planten  heeft John bij 2 kwekers kunnen kopen en ook nog betaalbaar. Dat is één van de 

voorwaarde vindt John. In  november zijn we naar de groothandel geweest voor de eventuele bij 

materialen die we nodig hebben  Uiteindelijk werd het oase en een houder voor het waxinelichtje. Meer 

hadden we niet nodig. Uiteindelijk konden we in december beginnen. 

Vooraf moet er ook groen geknipt worden en dat wordt gedaan , als het weer het toelaat op 7 december in Baarn. Dit doen we in het 

Cantonpark en op de begraafplaats , waar rond de kerst gesnoeid wordt door de medewerkers aldaar. 

 

 

Het groen verzamelen gebeurd met behulp van Henk Hagen, Hennie van 

den IJssel en John zelf. 

Zaterdag de 12de is de voorbereiding in Utrecht met het bestuur en 

zondags komen de 27 vrijwilligers van onze vereniging. 

Om 10u starten we met een bakje koffie en daarna aan de slag. Groen 

knippen en in zakken doen met wat nodig is voor de kerststukjes. Héél véél 

kerststukjes maken voor de verloting. Om het middaguur hebben we 

erwtensoep met roggebrood en spek gegeten wat verzorgd is door 

Annemiek.  

 



 

 

Zo tegen 3 uur zijn de voorbereiding zo goed als klaar. Alles is 

schoongeveegd en de rommel is opgeruimd De tafels met de verloting  

kerststukjes staan er prachtig bij. De serre is voor de maandagavond in 

sfeer gebracht. Ook een kerstboom met lichtjes  

Dit was mijn verhaal over de voorbereiding van maanden voor de 

kerstbijeenkomst.  

 

         Hennie  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    
 

Sézanne. 

Weleens gehoord van de “Jacobswegen” of te wel de pelgrimsroute 

naar Santiago de Compostella in Spanje. Na ongeveer 30jaar in Sézanne 

gekampeerd te hebben ben ik er sinds kort achter gekomen dat deze 

route langs ons huis in Baarn via België door Sézanne en nog gekker vlak 

langs de camping richting Santiago loopt. Eigenlijk heb ik mij altijd als 

een spoort pelgrim gevoeld.  

Nu over waar ik jullie vanavond voor zijn gekomen, de presentatie en het 

verhaal over de orchideeënshow Sézanne. De basis van deze  grootste 

show is de markthal van Sézanne en een enorme tent.  

Het decor  bestaat uit metaal, bamboe , hout en een grote boom, doeken, 

ladingen bakken om orchideeën in te verwerken.. Zo’n  show bouw je niet alleen daar heb je heel veel vrijwilligers voornodig. Ik ga 

geen namen noemen. Het was komen en gaan zowel Fransen en Hollanders. 60 personen 

hebben er aan meegewerkt. Te veel om namen te noemen. 

De vlindertuin met 200 uitkomende tropische vlinderpoppen was een geweldige 

publiekstrekker. 50 scholen kwamen dit  evenement bezoeken en aan het eind stond de 

teller op 16.000 bezoekers. De afspraak met de gemeente Sézanne was dan ook gauw 

gemaakt om dit in 2017 te herhalen. Zorg dat je erbij bent tijdens de presentatie, wij zorgen 

voor een hapje en een drankje.                                                              

                                  John                                                                          

 
 
 
 

 



Dendrobium Nobile hybride. 
Vele onder ons, ik ook ,hebben met de kerstbijeenkomst in hun de gewonnen kerststukjes 

een Dendrobium Nobile hybride zitten. De  Kerst is voorbij en de plant kun je verder kweken 

om volgend jaar weer  in bloei te krijgen.  

Als de orchidee uitgebloeid is geeft u hem matig water . 

Waarschijnlijk zitten onderin van de oude bulben al nieuwe 

scheutjes. Deze mogen niet met water in aanmerking komen anders 

rotten ze weg. De plant geeft u wat weinig mest, maar zodra het 

warmer wordt , meestal eind april begin mei dan kan de orchidee 

naar buiten. Lekker een windje , matig zonnetje , ruim  water en 

voeding kunnen de bulben flink uitdijen. Kijk uit voor slakken want 

zij houden wel van de jonge scheuten. Eind van de zomer houdt u 

de plant zo koel mogelijk en zo goed als droog. De blaadjes worden 

geel en vallen af. Bij hele lage temperaturen in de nacht zet u de 

plant binnen, maar wel koel. De laatste 3 maanden van het jaar 

vormen de oogjes op de bulben en dit worden de bloemen. Zodra u de gekleurde bloemknoppen  ziet mag u pas 

water geven. Op de bijna kale bulben daar komen de bloemen op. Wie weet heeft u met Kerst weer een bloeiende 

Dendrobium Nobile hybride.  

Veel succes.           Nel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De contributie  van 2016 al betaald? 
 €15,00 en een gezinslid betaalt € 7,00  
U kunt betalen op de bijeenkomst van 11 februari of 
overmaken op de bankrekening van de vereniging: 
IBAN: NL 78 RABO 0381060047 t.n.v. Orchideeënkring ’t Gooi onder vermelding contributie 2016 

 



 

Miltonia. 
Regelmatig zit tussen de verlotingsplanten een Miltonia hybride of een Miltoniopsis. Ze hebben de bijnaam viooltjes orchidee. De 

kernmerken  zijn  de platte bloemen. Een die je vaak ziet is Miltoniopsis  Eureka. Deze orchidee is wit met een fel oranje - geel hart met 

een vleugje donker rood, juist deze kleur trekt insecten aan voor de bestuiving.  De diep roze met een hart van nog donkerde roze en 

een randje wit er om heen is de Miltoniopsis Bealls Strawberry Joy.  

Hoe krijg je deze orchideeën toch opnieuw in bloei?  

Het is moeilijk, maar proberen waard. 

De orchidee is warmte minnend. De nachttemperatuur moet minimaal 15° zijn.  Vermijdt sterke zonlicht want de bladeren zijn gevoelig 

voor verbranding.  

Het water geven moet gelijkmatig  maar ook voorzichtig gebeuren, liefst dompelen met lauw water  tot een stukje net onder de 

scheuten. Niet uitlaten drogen , dit geeft harmonicabladeren.  De bemesting is zo eens in de 2 weken. Zodra er wortelen zichtbaar 

worden aan de bovenkant is het nodig dat u de plant verpot. Bij ongedierte liefst groene zeep gebruiken en voorzichtig schoon vegen.  

Wie weet!                                                                                                                               Nel 
 



 
       

 Beste leden van het NOV, 

  

Gedurende  de hele maand februari is de NOV in de gelegenheid gesteld om voorlichting te geven tijdens de 

maand van de orchidee in de Orchideeën Hoeve te Luttelgeest. 

Elke zaterdag en zondag van deze maand krijgen wij op twee plekken de ruimte om een voorlichtingstafel in te 

richten en onze hobby te promoten. 

De Orchideeënhoeve sponsort deze activiteit door de reiskosten te betalen en te zorgen voor een simpele lunch en koffie. 

Wij zijn op die dagen aanwezig van 10:30 tot 17:00 uur 

Elke dag hebben wij twee personen nodig om dit in te vullen. Wij zijn nu nog op zoek naar 8 personen die hieraan mee willen werken. 

Mocht u geïnteresseerd zijn de NOV hierbij te willen helpen dan kunt u zich bij mij aanmelden. Gaarne opgeven op welke data u 

beschikbaar bent en hoe vaak u wilt komen. Hierdoor kunnen wij makkelijker een rooster maken. 

Mijn verzoek is wilt u in uw kring dit bericht verspreiden zodat we over voldoende voorlichters beschikken. 

  

m.v.g. Dirk de Haan 

U kunt zich opgeven met een email te sturen naar : 

acties@nov-orchidee.nl 



 

Orchideeën Vereniging ’t Gooi 

2016 bijeenkomsten: 

11 februari   14 april     

16 juni    18 augustus   

13 oktober en 19 december   

www.orchidee-gooi.nl  

 

Kring Utrecht 

Bijeenkomsten: Koperwieklaan 3 Bilthoven. 

Aanvang 13.30 uur.  

www.orchideeenkringutrecht.nl  

 

2016 bijeenkomsten: 

30 januari  19 maart  28 mei   3 september 

30 oktober en 10 december. 

www.orchideeenkringutrecht.nl                                                                                                                

 

Dit was het weer tot de volgende keer                                                                                                                                                             

Nel 


