
 
 
          
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
    
  
 
                    
                                
  
 

      Vergeet  uw  schrijfgerei  niet! 

                                                                                                      15 juni 3de  FEESTELIJKE  BIJEENKOMST 

   
  

 

 

 

 

  Orchideeën Vereniging 



 
 
Voorzitter: John Nieuwenhuis  
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Secretaris gezocht vrouw of man        
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In memoriam Loek Brand. 

10 Mei op zijn 98ste verjaardag is Loek Brand overleden.  
Ons oudste lid sinds 1994 van de vereniging is niet meer.  
De leuningstoel blijft voortaan leeg.  
Het was toch fijn hoe Loek zat te genieten op de bijeenkomsten en dat zijn zoon dit 

voor hem mogelijk maakte. De rijtjes lotnummers op tafel en als Loek dan prijs had, 

schoof hij het bonnetje naar voren en glunderde dan van oor tot oor. Weer een mooi 

plantje en dat was  leuk thuis komen voor Loek want  zijn vrouw  kon niet altijd 

meekomen.  

 

 

 

 

Wat was het geweldig voor hem dat hij bij de laatste Baarnse Veteranendag   

onderscheiden werd met het Ereteken voor Orde en Vrede en het Mobilisatie kruis. 

 

Dag Loek,  

We houden mooie herinnering van je over.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

Van de voorzitter 

 
 
Nu zijn we écht 40 jaar! Hoera, hoera… 

De april bijeenkomst had echt een feestelijk karakter. Goede opkomst, heerlijke door Gerda gemaakte hapjes in de pauze. Weer een leuk 

overzicht op het scherm, hulde aan Jeroen voor het bij elkaar zoeken en monteren.  

Het is maar goed dat Anton diverse planten had meegenomen voor de plantbespreking.  

Ik hoop in het vervolg dat meer leden inzenden, echt doen ook want juist door de bespreking leren we met z’n allen kweken! 

Nieuw en uitproberen waren de ‘workshops’ die avond.  

Ik wil graag van jullie horen hoe dit is ‘ontvangen’.  

Zelf vind ik het prima, logisch want ik heb het ook zelf bedacht! 😊 

Maar we gaan het nog eens doen en dan met de nodige aanpassingen… bijvoorbeeld 5 groepen in aparte ruimtes en het ‘wisselen’ aan de hand 

van kleurcodes.  

Dit geeft meer rust… 

Natuurlijk was de afsluiting een fantastische verloting! 

 

 

Bestuurlijke opmerking van mij dat we rekening moeten houden met 

het feit dat onze penningmeester Wil van Velzen én onze secretaris 

Jeroen van Schaik zich beiden niet verkiesbaar stellen. Dus denk 

serieus na over een bestuursfunctie! 

Vanwege ons jubileum hebben we geen veranderingen gehad binnen ons bestuur maar volgend jaar 

pakken we de draad weer op met een lijst van aftredende personen.  

 

 

 

 

 

 



Dan nog even iets over ons jubileum-uitje. 84 personen gaan er mee en in de bus passen 90 personen. Dus 

nu ik dit opschrijf (april) is er nog plek! 

Ik kijk er echt naar uit, het wordt een dag om nooit te vergeten. Niet té lang in de bus, mooie objecten 

bezoeken en tussendoor lekker lunchen en na afloop heerlijk eten bij ‘de Witte Bergen’. Geweldig! Alleen 

maar genieten… 

De juni-bijeenkomst kan ik helaas niet bijwonen vanwege ‘mijn’ orchideeënshow in Sézanne (Fr.) De andere 

bestuursleden regelen de bijeenkomst. Weer een jubileumavond met film en met Bingo en natuurlijk ook de 

plantbespreking. Dit keer met heeeeel veeeel meegebrachte planten!!! Toch? 

Heel fijne avond en ik denk aan jullie vanuit Frankrijk! 

                                                                                                                                      John  

 

 
 

 

 

 

 



 

Agenda 15 juni 2017 

 
Deze avond géén “Doe-Uurtje” vanwege een ‘vol programma’! 

 

18.45u   Hek open, de koffie staat klaar 

                                 Verkoop bingo-kaarten 

19.30u – 19.45u  Opening en mededelingen  

19.45u - 20.15u       Plantbespreking van meegebrachte planten 

20.15u – 21.05u  BINGO – 3 rondes? 

21.05u – 21.35u  Pauze met verkoop loten 

21.35u - 22.05u  Derde van zes afleveringen met film en foto’s over 40 jaar ’t Gooi 

22.05u  - ……….. Verloting en afsluiting van deze derde           

                                 jubileumavond 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Cattleya Golden gate 

 

                                                                                                      

 

Bij binnenkomst graag even je naam registreren want we willen graag 

weten wie de ‘avonden’ bezoeken… 

 



Verslag vanuit de lounge hoek.  

Bij binnenkomst kregen we niet alleen het gebruikelijke lootje met 

kans op een mooie orchidee, maar nu ook nog een gratis 

consumptiebon, het moet niet gekker worden en een lekker cakeje 

bij de koffie. 

John opende de avond met een droevige mededeling dat er een 

oud clublid  is overleden en dat er volgend jaar twee bestuursleden 

aftreden;  een dringend verzoek om hier over na te denken De zon 

stond laag en op deze manier was het dia gebeuren moeilijk te zien 

dus gooide John (creatief als hij is) spontaan het programma om; nu 

eerst de plantbespreking en dan de workshops . 

Niet iedereen kreeg dezelfde aandacht bij de plantbespreking , 

terwijl een ieder die zijn eigen plant mee brengt daar zelf iets over 

wil vertellen en graag advies krijgt van de deskundige.  

Nu op naar de workshops . John had ons zeer nadrukkelijk verteld 

dat we ongeveer 15 minuten per tafel kregen , dan blies hij op de 

een of andere fluit en moesten we van tafel wisselen en zo stil 

mogelijk zijn. Tot ieders verbazing hoorde we geen fluit maar een 

bel , maar flexibel als we zijn gaven we hier natuurlijk gehoor aan.  

Het idee van deze workshops was echt goed, alleen in de praktijk bleek het niet helemaal perfect 

uitvoerbaar te zijn, waar ter plekke een goede oplossing voor werd 

gezocht. De tijd per tafel is echt tekort en hoe houd je meer dan 50 

mensen in een kleine ruimte stil , iedereen heeft natuurlijk vragen en 

die werden dan ook uitgebreid beantwoord. Alles bij elkaar was toch 

zeer leerzaam , 
 zeker bij Bert van Hummel over de Afrikaanse soorten, daar zijn we 

heel wat wijzer geworden. Ik begrijp nu waarom de meesten van de 

bloemen wit zijn; zo zijn ze beter zichtbaar in het donker voor de 

MOTTEN  die dus in de nacht deze bloemen bestuiven. En ook heel 

bizar met een roltong van zeker 30 centimeter deze soort in 

standhouden.  

Angraecum sesquipedale  

 



Bij de oppottafels werden we verrast 

met wel de meest kleine cattleya’s en 

miltonias die wij ooit gezien hebben, zo 

schattig , hopelijk was het maar een 

geintje van John dat ze over 20 jaar pas 

gaan bloeien; wij gaan dat dan zeer 

waarschijnlijk niet meer meemaken .   
 

 

 

 

 

Nel: Resultaat na 2 maanden. Toegedekt met deksel en 

Water geven is niet nodig 

 

   

                                                                                                                                                             Barkeria: koel vochtig en geen directe zonlicht 

 

Plaagbestrijding met Jeroen van Schaik. Wederom heel interessant al die 

kleine  levende insecten die elkaar dan weer opvreten is zeker doeltreffend . 

Al denk ik persoonlijk dat het in een huiskamer moeilijk te doen is.   

Eenmaal terug in de kantine stonden er lekkere zoutjes op tafel en werden 

we verrast  met mooie dia’s van de vele tentoonstellingen van de afgelopen 

tijd. Ook gingen er schalen met heerlijke hapjes rond. 

Zoals we gewend zijn met de verloting stonden er ook nu weer vele mooie 

planten op ons te wachten. Maar het aantal loten die wij in onze hoek kopen 

is er dan ook naar. 

Kortom het was weer een leerzaam en gezellig avondje waar we met z’n 

allen telkens weer naar uitkijken en dat al voor een aantal van ons minstens 

15 jaar.  

Wat ons betreft nog vele jaren erbij.  

                                      De meisjes  van de lounge hoek.       

 



 
 

Cymbidiumlikkers. 

Cymbidiumlikkers wat is dat eigenlijk en wie doet dat? 

Hennie van de IJssel schreef 9 jaren geleden een stukje in het tijdschrift Orchideeën hierover, dus dan kunnen het alleen maar bijen zijn. De 

bijen ( te klein) bestuiven  de Cymbidium niet maar ze halen wel  het overtollige nectar van de stengels af.  

Dat voorkomt roetdauw wat een vieze schimmel is. Bijna alle cymbidiumkwekers gebruiken bijen om de planten schoon te houden. De kwekers 

mogen geen gif spuiten want dan gaan de bijen dood. De temperatuur in de kassen moet onder de 36 ˚ graden blijven en zorgen dat de bijen 

drinkgelegenheden hebben.  

De hommelkoningin is groot genoeg om de bloemen te bestuiven. De 

cymbidiumbloemen verwelken na de verstuiving razend snel 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Orchideeën Vereniging ’t Gooi 

15 juni-17 augustus-12 oktober  

www.orchidee-gooi.nl  

 

 

 

Kring Utrecht 

3 juni - 2 september-28oktober-9 december                                                       

www.orchideeenkringutrecht.nl  

 

Masdevallia Werkgroep   

24 juni   - 4 november  

Wachendorffzaal   Botanische Tuinen Utrecht 

 

NOV ledenvergadering :  

7 oktober  Wachendorffzaal tijd: 10.00u. 

Agenda zie website  www.nov-orchidee.nl  

 

 
 

 

 

 

 

 

Vergeten uw lidmaatschap te voldoen voor 2017 ? 

Doe het alsnog! 

IBAN:NL78RABO0381060047 

 T.n.v. Orchideeënkring ’t Gooi 

 

 

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

