
              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                             
 
                              
             15 December kerststukjes maken !             Opgeven  voor 25 november! 
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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                                                                                             Ries en Gerda verzorgen de laatste jaren voor de (winnende) bekers   Bestuurlid Alg. Zaken  Ries Noort  0356218576 



  
 Winnaar in de categorie KAS is geworden Willem Klarenbeek met Stanhopea tigrina. Ook de 2e plaats was voor Willem Klarenbeek met een Cattleya leopoldii en op de 3e plaats eindigde Jan de Haan met Dendrobium subclausum. 
 In de categorie KAMER was er een gedeelde 1e plaats voor Annemieke Nagtegaal met Eulophia euglossa en Udo Hasewinkel met Epidendrum parkinsonianum. De 2e plaats was ook weer voor Annemieke Nagtegaal met Psychopsis papilio. De 3e plaats was voor Wil van Velsen met een naar citroen geurende Cattleya. 
 In de categorie MINI’S ging de 1e plaats naar Hans Willems met Pleurothallis grobyi. De 2e én 3e plaats waren beiden voor Jan de Haan met respectievelijk Stelis cajanumae en Oncidium spec. 
 In de categorie PHALAENOPSIS was de 1e plaats voor Nel van der Meer met Phalaenopsis cornu-cervi. De 2e plaats was voor mevr. Kos-Bos. De 3e plaats deelde zij samen met Annemieke Nagtegaal.       

           



   
                                                                                                                                                                                                                      Van de voorzitter  

Helaas weer té weinig leden aanwezig… Het was even wachten op Rogier van Vught maar dat was dan ook 
meer dan de moeite waard. “Wat een lezing” van Rogier en “wat een prachtige foto’s” zowel van Rogier als 
van Petra.  
Ik moet eerlijk zeggen dit had ik niet verwacht… Turkije, een soort ‘vakantieland’ maar dit land herbergt de 
mooiste orchideeën. Verderop in dit nummer een uitgebreid verslag (?) Bravo!!! 

De getoonde kerststukken vielen in de smaak en de voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Voor diegene die er niet 
waren… we gaan rozen gebruiken in plaats van Cymbidiums! 5 rozen, wit of rood in een kerststuk met een ondergrond van 
bamboe.  
De onderdelen die we aanbieden zijn: 
Bamboe ondergrond 
Plakkers voor de oasis 
1 blok oasis 
5 bamboe-buisjes + waterbuisjes 
5 rozen 
2 tweelingkaarsen 
1 zak ‘groen’ 
#Neem zelf een mesje of tangetje mee en zorg voor zelf voor extra ‘spulletjes’ zoals lint, kerstballen.  
                                                                                                                                                             Groeten John 
 



Agenda 15 december 2016  18.45u                      Hek gaat open en de koffie staat klaar 19.30u – 19.45u Opening en mededelingen 19.45u – tot….. Kerststukje maken Tot …..   Glühwein en fris  Tot…                       Verkoop loten 21.30u  -22.15u  Verloting en afsluiting   
                    
 
 



Kerstbijeenkomst en mededelingen Het boekje is deze weer keer extra vroeg en dat is met opzet i.v.m. het opgeven en de betaling voor deelname kerstavond. John moet namelijk vóór 25 november o.a. de bestelling van de rozen en cymbidium-takken doorgeven. Het is dus heel belangrijk dat u laat weten aan de penningmeester of u een kerststukje gaat maken op 15 december Kosten kerststukje met rozen € 10,00  Ook kunt u aan Wil doorgeven of u (naast de rozen) ook nog Cymbidiums wil hebben. Hiervoor moet dan wel extra betaald worden. Per Cymbidium-tak € 5,00  Kortom doorgeven hoeveel takken ‘men’ wil hebben. Op de avond zelf zijn geen losse takken te koop dus… alleen voor het aantal takken wat van tevoren is besteld en betaald zal worden gezorgd.              
 
 
 
 
 Contributie 2017 bedraagt 15 euro, partner/gezinsleden betalen 7 euro extra.  U kunt dit bedrag onder vermelding lidmaatschap 2017 ook voldoen op bovenstaande rekening. 

Opgeven voor 24 november bij Wil van Velsen de penningmeester: Telefoon 0228318343 of e-mailen naar: penningmeester@orchidee-gooi.nl 10 euro voor leden en 12 euro voor niet leden. Het bedrag kunt overmaken op rekeningnummer  IBAN: NL78RABO0381060047 T.n.v. Orchideeënkring ‘Gooi  U kunt ook contant betalen op de bijeenkomst van 15 december, Maar wel opgeven per telefoon of e-mail! 



Verslag van 13 oktober. John opende de avond en begon daarna met de uitleg over  het kerststukje hoe dat tot stand was gekomen. Met rozen en geen orchideeën dit jaar.Wanneer dit u wel graag zou willen dan is de mogelijkheid om toch met eencybiliumtak te maken. Deze moet u wel extra bestellen, kosten 5 euro per  tak.                          



  Ook liet John alle losse onderdelen zien en in de komende weken wordt er heel wat afgezaagd door de Handymans       
  
  
          

Daarna werden de bekers uitgereikt voor de winnaars van de onderlinge tentoonstelling van 13 oktober. Het was wachten op Rogier ,die een uurtje later pas arriveerde. 
Gelukkig werd de plantbespreking eerder besproken en daarna vond de pauze plaats. De lezing van Rogier was indrukwekkend, hij vertelde levendig zijn ervaringen in Turkye en waar je moet zoeken naar orchideeën. Op de vele begraafplaatsen!  Iedereen luisterde en keek naar de mooie presentatie .  



Kort overzicht van enkele planten. 
Wat een pracht van een bloem deze Lycaste x 
Lucianii van Pim Beirens.  
De plant pas water geven als de hij bijna opgedroogd is. Staat ook zomers binnen om dat het blad kwetsbaar is voor regen en ongedierte. Door de lange zomerse dagen bloeit hij nu  2 maanden eerder dan andere jaren.               Prachtig deze witte  Cattlyea  En deze plant  staat bij Wil van Velsen uit Enkhuizen op de vensterbank te pronken. Ik kan mij voorstellen dat er mensen even stil staan  om te kijken. Wil geeft elke week een beetje Akerne voeding. Voor deze Cattlyea heeft hij nog in guldens afgerekend.  De oudjes doen het nog best!      



    Miltonium clowesii  
Braziliaans orchideetje, groeit langs de kustprovincies. Op schaduwrijke plaatsen en in een vochtige omgeving.Gematigde temperatuur. Kan ook op de vensterbank , nooit in de volle zon. Niet laten uitdrogen. 
Hennie van den IJssel is al 10 jaar in bezit van deze Miltonium.    
    
   

     
Tijdje geleden had Jannie Boschloo dit plantje nog in een glazen pot zitten. Inmiddels is hij daar te groot voor geworden. Jannie heeft dit plantje op hygrolon gebonden. De naam van dit orchideetje is:  Lepanthes telipogoniflora 
In het blad Orchideeën 6-2015 staat een artikel hierover, geschreven door Jannie zelf.    

   



        
 
Lalelia rubescens (Pim) Groeit Midden Amerika en houd van een warme omgeving en in de winter wat minder warm en ook water het watergeven beperken. Bloeit in de herfst. Pim hangt zomers de plant onder een afdakje voor de nodige luchtcirculatie.         

    
  



 
  Volgend jaar bestaan ‘we’ 40 jaar en graag zou ik van de leden foto’s of materiaal ontvangen die betrekking hebben op de club. De foto’s zullen verwerkt worden in een filmpje dat in februari getoond zal worden.  
Het kunnen foto’s zijn van de excursies die we gemaakt hebben maar ook van de orchideeënweekenden of zelfs tijdens 
bijeenkomsten gemaakt. Liefst digitaal maar ook foto’s zijn die gescand mogen worden.  Eventueel meenemen naar de bijeenkomst in december of mailen naar Jeroen: secretaris@orchidee-gooi.nl  
                      

 
 



MASDEVALLIA REICHENBACHIANA.  
Fascinerend zijn ze, de planten uit het geslacht Masdevallia. Normaal 
groeien ze in Mexico, Brazilië en Colombia op grote hoogte en omdat 
deze planten zo hoog leven moeten wij ze koel en als het even kan nog koeler houden en omdat ze geen bulben hebben, mogen ze ook nooit helemaal droog worden. Deze planten voelen zich ‘s zomers lekker op een schaduwrijk plekje in de tuin. Zelfs een koude kas kan dan al vlug te warm worden en Masdevallia heeft de leuke gewoonte om soms , 
zonder direct aanwijsbare reden, het blad te laten vallen. Dit is een uitzonderlijk geslacht. Opmerkelijk door de uniformiteit van zijn groei en bloeiwijze. Er zijn ongeveer 300 soorten bekend. Veelal bloeiend in de winter of het 
voorjaar, in kleuren die van wit naar diverse tinten rood en paars verlopen. De bloemen hebben een heel aparte vorm met sepalen die 
naar verhouding heel groot zijn, petalen die niet zo veel voorstellen en een lip die je moet zoeken. In cultuur kunnen deze planten een behoorlijke omvang bereiken en omdat ze zo fascinerend zijn, is er zelfs een hele Masdevallia groep, waar ze ook nog wel een en ander doen aan de verwante soorten zoals b.v. restrepia. Ook zoiets moois, bewaar ik voor een volgende keer.  
Wat nu nog te vertellen over Masdevallia reichenbachiana.  Gelukkig heb ik hier iets over gevonden in mijn boeken. Soms word ik gek van het zoeken. Ik ben nog lang niet zo’n genie die alles in 
haar hoofd heeft zitten en dus om mij een genoegen te doen vermeldt dit boek alleen dat deze plant groeit tussen de 1000 en 4000 meter. Ah! ...hier de manual Reichenbachiana ontdekt in 1873 in Costa Rica. Bloeit met 1 tot 3 bloemen, rood met naar geel verlopende sepalen. Groeiend in vochtige bossen op een hoogte van 1600 tot 2200 meter. Zo zie je maar weer de makers van die boeken zijn 
het ook niet altijd met elkaar eens.  Corry Beringen. 



  
 Orchideeën Vereniging ’t Gooi Bijeenkomsten:15 december   2017: 16 februari-13 april-15 juni-17 augustus-12 oktober www.orchidee-gooi.nl   Kring Utrecht Bijeenkomsten:10 december. 2017: 28 januari-1april-27 mei- 2 september-28oktober- 9 december www.orchideeenkringutrecht.nl     Voor de mensen die in 2017 de Masdevallia Werkgroep  willen bezoeken zijn dit de data:  25 maart - 24 juni - 4 november Wachendorffzaal   Botanische tuin Utrecht    NOV ledenvergadering :  26 november. Wachendorffzaal tijd: 10.00u. tot 12.00u        Agenda zie website  www.nov-orchidee.nl                                 
 


