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Nel van der Meer, 030 2445928    
               
Madameperenlaan 7            John bedankt Ton Klaassen voor zijn  lidmaatschap  vanaf het begin. 
3452 EN  Vleuten                                                                
phvandermeer@ziggo.nl                                        
 
 Erelid: 
John Nieuwenhuis  
 

Leden van Verdienste:  
Hennie Nieuwenhuis en Jannie Thomassen   
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Bestuurlid Alg. Zaken  
Ries Noort  
0356218576                                                                                                      

mailto:secretaris@orchidee-gooi.nl
mailto:penningmeester@orchidee-gooi.nl
mailto:phvandermeer@ziggo.nl


Van de voorzitter 

 
 
De tweede van 6 “feestavonden” van ’t Gooi 

Welkom op de 2e avond van onze jubileumviering. Terugkijkend op de eerste avond, tevens jaarvergadering, kan ik alleen 

maar zeggen ‘fantastisch’! 

De stukken van de penningmeester en secretaris geven een goed beeld van onze ‘gezonde’ vereniging. Dat we iets 

teruggaan in het aantal leden is een normaal verschijnsel… meer dan 100 leden is nog steeds heel goed voor een 

vereniging in ‘deze tijd’.  

De “jubileumkoek”, de foto’s, het verhaal ‘van begin tot nu’ (deel 1) is precies zoals wij bedoelen hoe ons jubileum gevierd 

moet worden. Ook het “jubileumplantje” (Barkeria) viel in goede aarde  

(bark dus 😊). 

Deze tweede avond houden we een aantal workshops met tussendoor een hapje en een drankje want deze bijeenkomst in 

april is precies 40 jaar na de 1e bijeenkomst van april 1977.  

 

Zeer triest was het bericht dat ons “lid van het eerste uur” André Lam is overleden. Op onze 

bijeenkomst in februari was hij nog zo trots toen hij zijn handtekening in beeld zag, gezet voor 

de kascontrole op het allereerste kasoverzicht van onze vereniging.  

 
  

 John 
 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 



   

Agenda 13 april 2017 

Deze avond ook géén “Doe-Uurtje”, dit keer omdat ‘verpotten’ ook in een workshop zit! 

 

18.45u  Hek open en de koffie staat natuurlijk al klaar. 

19.15u – 19.30u Opening + mededelingen en indeling van de groepen voor de workshops. 

19.30u – 20.00u Plantbespreking. 

20.00u – 20.30u Deel 2 van zes afleveringen met film en  

                       foto’s over 40 jaar ’t Gooi. 

20.30u – 21.00u Pauze: rondgaan met hapjes en drankjes vanwege het jubileum en verkoop loten 

21.00u  Start van de workshops.  

22.15u - ……….. Verloting en sluiting van de tweede  

 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… 

 



 

WORKSHOPS 

Dit alles onder voorbehoud… 

Het is de bedoeling om 5 workshops te houden.  

Uitgaande van 50 deelnemers is dat 10 deelnemers per groep. 

Op een signaal wordt er van plaats en workshop gewisseld. 

 

1. Plaagbestrijding met Jeroen van Schaik 

2. Klein plantje oppotten met John Nieuwenhuis 

3. Verpotten van diverse planten met Hennie van den IJssel en Ries 

Noort 

4. Cattleya’s met Wil van Velsen 

5. Afrikaanse orchideeën met Bert Hummel  

 

 

 

 

 

Iedere workshop duurt steeds 15 minuten inclusief het wisselen tussen de  

verschillende workshops. 

Totale tijdsduur: 1 uur en 15 minuten 

Voor de workshop “Verpotten” mag je zelf één plant meenemen! 

Heb je vragen m.b.t. deze workshops, bijvoorbeeld: 

 ‘wat moet ik doen tegen wolluis’ ? 

noteer dit soort vragen en breng ze in tijdens de workshop.  

 

 



 

Verslag van de feest-bijeenkomst op 16 februari 

Zekers…. een feest-bijeenkomst, als aftrap van het jaar waarin ‘t-Gooi zijn 40-jarig bestaan viert. Bij binnenkomst de 

gebruikelijke ontvangst door de penningmeester, die nog even herinnert 

aan de betaling van de contributie. Vervolgens krijgt iedereen niet alleen 

een ‘binnenkomertje’, maar tevens een feestbutton met logo. De sfeer 

bouwt zich langzaam op en om 19.30 uur precies opent de voorzitter de 

avond met een terugblik naar de begintijd; naast John zelf maakt de 

aanwezigheid van Hennie en Ton dat er 3 jubilarissen aanwezig zijn deze 

avond. Ook vermelding dat het oudst aanwezige lid dhr. Brand reeds 97 

jaar is en dat we ons weer mogen verheugen in een nieuw lid, Sonja Boshuis. John gaat verder met uitleg over niet alleen 

de avond, maar ook het verdere verloop van het jubileumjaar. Hoogtepunt zal zijn 

een excursie in september; vertrek van het v.d.Valk in Eemnes met als bestemming 

de polder (Orchideeënhoeve – kwekerij Bernard) en veel aandacht voor de 

innerlijke mens in de vorm van lunch en afsluitend buffet. De uitnodigingen zullen 

spoedig op het huisadres worden verstuurd.  

Na het welkom wordt er ‘taart’ uitgedeeld na aangesneden te zijn door de 

bestuursleden. Het is een soort plaatkoek met elk stuk beschreven ’t-Gooi – 40 

jaar’. Erg lekker! Daarna volgt de ledenvergadering. De penningmeester laat wat 

beelden zien van de resultatenrekening en balans van 1977 en 2016 . Na de 

penningmeester komt de secretaris aan bod, die met een beeldpresentatie 

terugblikt op de avonden van 2016. Tevens in statistiek het aantal bezoekers per 

avond, de gemiddelde leeftijdsopbouw (60 plus!) en de daling van het aantal 

leden naar 108. Op zijn hoogtepunt had ‘t-Gooi 157 leden. Alles zeer informatief. 



De plantbespreking wordt gedaan door Wil. Een greep uit de aanwezige 

bespreekplanten: Cymbidium, Paphiopedilum, Lycaste, Restrepia, Pleurothallis, 

Masdevallia (plantjes in plastic containers) en een Phalaenopsis met een 

bloeiende keiki. Bij een uitgedroogde Cattlyea de tip om zo’n plant een tijd 

bevochtigd te bewaren in een afgesloten plastic zak. Altijd weer interessant wat 

je leert van de bespreking!  

Hans Willems, 

vertelde over 

zijn  plastic 

containerbakjes 

en  emmertjes 

waar hij 

verschillende 

orchideetjes in 

heeft staan. De 

Pleurothallis had hij gekocht in België. Zijn Masdevallia 

doen het ook goed in de bakjes, voordeel van de bakjes; ze 

zijn goed buiten te houden en zomers geen last van 

slakken en je kan gerust weekje weg. Water gegeven is 

bijna niet nodig. 

 

Over het kweken van plantjes in plastic containers gaan we verder in het jaar nog meer over horen.  

 



 

 

 

Hybride Lycaste moet  in de winter wat droger, en deze plant is 

blijvend groen . Pim Beirens heeft de orchidee half jaar geleden 

gekocht en nu alweer de derde tak. 

 

 

                                                               Cymbidium eritreanum ? 

                            John Nieuwenhuis gekocht in winkel in Baarn. 

 

 

 

 

 

 

Het volgende onderdeel van het programma is een presentatie van beeldmateriaal over 40 jaar ‘t-Gooi. John praat de 

sfeerschetsen van de kringavonden, shows en excursies vermakelijk aan elkaar. Flink wat coryfeeën passeren de revue, zoals 

een jeugdige voorzitter zelf, René Klinge (“Wat een broekie hèh!”) en wijlen mevrouw de Lange (“Ooooh.”). Al met al een 

leuk stukje geschiedenis. 

In de pauze, met verkoop van lootjes, krijgen alle leden in de centrale hal de gelegenheid om een zaailing van 4 

verschillende soorten Barkeria op te potten. Een enkeling vindt zelfs een plantje met een bloempje. We zijn uiteraard met 

z’n allen benieuwd naar de resultaten van de verzorging tot volwassen planten met de wens om deze op de kringavond te 

komen vertonen. Na de pauze vindt ter afsluiting de verloting plaats, waarna we weer met een gelukzalig gevoel huiswaarts 

kunnen keren. Op naar de volgende feestavond! 

                                                              Udo Hasewinkel   



    Graaien !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 

 

Er valt genoeg op te potten. 

                                                        
 
 
 
 
 
 

                                                                Ries veegt de kruimeltjes bij elkaar en  Regina met Gerda noteren de binnenkomers. 
 

                                                          
 
 
 



 

 

23 maart – 21 mei Orchideeënshow: Keukenhof 

Orchideeënshow Beatrix Paviljoen 

Al vele jaren is orchideeënvereniging ’t Gooi 

betrokken bij de orchideeënshow die jaarlijks in 

Keukenhof wordt gehouden. Ook dit jaar zijn John, 

Hennie, Ries, Gerda en Jeroen weer druk in de 

weer geweest om het Beatrix paviljoen met behulp 

van arrangeur Dries Lecke een mooie show van 

orchideeën te realiseren. Het is werkelijk een 

pracht van een tentoonstelling geworden.  

 

 

 

Op de website heeft Jeroen vele foto’s geplaatst. Zie: www.orchidee-gooi.nl 

 

Het thema gekozen dit jaar is ‘Dutch Design’. In het Beatrix Paviljoen is dit terug te vinden aan de hand van onder andere 

een aantal ontwerpen van stoelen die ontworpen zijn door Piet Mondriaan en Gerrit Rietveld. Maar ook ontwerpen van 

recentere datum zijn er te zien… onder andere de “knotted chair” uit 1996 van Marcel Wanders en de “Buizenstoel” 

ontworpen door Piet Hein Eek en de “Boekenstoel” van Richard Hutten. 

 
 
 
 

RTV Baarn heeft een filmpje online gezet waarin John en Anton worden geïnterviewd over onze club... filmpje staat 

inmiddels ook op onze website: http://orchidee-gooi.nl/rtv-baarn-2017-orchideeenvereniging-t-gooi-bestaat-40-jaar/ 

 

 

http://orchidee-gooi.nl/23-maart-21-mei-orchideeenshow-keukenhof/
http://orchidee-gooi.nl/rtv-baarn-2017-orchideeenvereniging-t-gooi-bestaat-40-jaar/


 
Orchideeën Vereniging ’t Gooi 

13 april-15 juni-17 augustus-12 oktober  

www.orchidee-gooi.nl  

 

 

 

Kring Utrecht 

1april-27 mei- 2 september-28oktober-9 december 

www.orchideeenkringutrecht.nl  

 

Masdevallia Werkgroep   

5 juli  - 4 november 

Wachendorffzaal   Botanische tuin Utrecht 

 

NOV ledenvergadering :  

29 april. Wachendorffzaal tijd: 10.00u. 

Agenda zie website  www.nov-orchidee.nl  

 

Uit goed voor u: 

 

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 

 
 

http://www.nov-orchidee.nl/
mailto:info@reinhartorchideeen.nl

