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Van de voorzitter
Ben ik er één keer niet bij staat er een geweldige tafel met ‘bespreek-planten’! Geweldig!
Ik hoop dan ook dat we voor de onderlinge show/keuring extra tafels bij moeten zetten. 😊
Want daar gaat het om, planten, planten en nogmaals planten… Oké we moeten ze wel
hebben natuurlijk, zowel in de kamer of kas en ze moeten ook nog eens bloeien.
Meenemen die planten!
Niet bang zijn voor een beoordeling, we zijn hier om te leren, ook van een keuring.
Het jubileumjaar is in volle gang, dit is alweer de vierde jubileumavond. Nog twee te gaan en vergeet natuurlijk onze
jubileum-excursie/uitje niet in september.
De Bingoavond was weer een groot succes, ik heb er van alles over gehoord en ook de verlotingsplanten waren geweldig.
Jeroen heeft me heel goed vervangen om de planten te regelen dit keer.
Dank aan alle bestuursleden, Hennie, Ries, Jeroen en Wil en de diverse ‘aanhangers’ om deze avond te doen slagen.
Terecht heeft Ries ‘onze’ Loek Brand herdacht en een minuut stilte in acht genomen.
We zien elkaar bij de O.O.K.
John

Onderlinge Orchideeën Keuring (O.O.K.)
Wij gaan dus weer zelf keuren.
Er zijn vier groepen
1. Kas gekweekte orchideeën
2. Kamer/Vensterbank gekweekte orchideeën
3. Mini orchideeën (kleine planten met kleine bloemen)
4. Phalaenopsis (kamer en kas)
Na de keuring gaat ons keuringsteam de stemmen tellen zodat na de pauze de winnaars
bekend zullen zijn.
Op de volgende bijeenkomst zullen de prijzen worden uitgereikt.
Vanwege ons jubileum hebben we ‘oud-bestuursleden’ gevraagd om een extra keuring te
doen voor de ‘mooiste orchidee’ van deze show. De winnaar krijgt de jubileumprijs die
beschikbaar wordt gesteld door het huidige bestuur.
Heel veel plezier met deze keuring en nogmaals:
Zorg voor veel planten, maar wel die u zelf in bloei heeft gekregen.

Agenda 17 augustus 2017
Deze avond weer een “Doe-Uurtje” dus kan je nu een ‘moeilijke’ plant meenemen waarbij we helpen met het verpotten! (oppotmateriaal is
aanwezig)
19.00u
Hek open, de koffie staat klaar en in de hal is er een opstelling voor het “Doe-uurtje”
De meegebrachte planten voor de keuring worden ingeschreven en genummerd
20.00u – 20.15u
Opening en mededelingen
20.15u - 20.45u
keuren van meegebrachte planten
20.45u – 21.15u
pauze met verkoop loten
21.15u – 21.45u
uitslag keuring en plantbespreking
21.45u - 22.15u
vierde van zes afleveringen met film en foto’s over 40 jaar ’t Gooi
22.15u - ………..
Verloting en afsluiting van de vierde jubileumavond

Bij binnenkomst graag even je naam registreren want we willen graag
weten wie de ‘avonden’ bezoeken…

Verslag van de 3e feestbijeenkomst op 15 juni
De kassen moesten op deze avond gedeeld worden met een grote groep mensen die deelnamen aan een feestelijk diner,
waarvoor de grote serre naast de kantine was ingeruimd. Ook de entreehal was in gebruik voor
het cateringpersoneel en dus werden wij allen door de Wachendorffzaal naar binnen geloodst.
Maar dat mocht de pret niet drukken; wij hadden immers onze eigen feestje!
Het programma bestond grofweg uit bingo, plantbespreking, 3e presentatie film en foto’s 40 jaar
‘t-Gooi en tot slot de verloting. Maar eerst de opening. Bij afwezigheid van voorzitter John, die
vanwege de recente orchideeënshow in Sézanne niet aanwezig was, werden de honneurs
waargenomen door Ries. Zoals het hoort werd begonnen met een moment stilstaan bij het
heengaan van ons oudste lid, Loek Brand. Hoe mooi was het om te vernemen over zijn wens om
Vanda van mevr. Brand

niet om hem te rouwen, maar in plaats daarvan hem onze liefde te sturen. Wij zullen dat zeker

doen Loek! Tevens werd aandacht besteed aan het ziekbed van René v.Bergen Bravenboer, die daardoor verhinderd is de
bijeenkomsten bij te wonen. We hopen dat onze gedachten aan haar mogen bijdragen aan de kracht die zij nodig heeft in
moeilijke dagen.
Na de opening werden 3 rondes bingo gespeeld. Altijd weer spannend uit welke hoek de eerste bingokreet gaat klinken.
Een paar keer was dat uit meerdere hoeken, in welk geval er dit keer werd gedobbeld om één plant. Pech voor de anderen,
tenzij je dan weer als eerste de volgende rij of volle kaart had.

Vervolgens de plantbespreking. Er was weer ruim materiaal meegenomen van het thuisfront; van sierlijk groot en vol in
bloei tot delicaat en vragend om een vergrootglas. Allemaal even prachtig! Een greep uit het aanbod: De Psychopsis
papillio uit Suriname, herkenbaar van ons eigen logo. De Encyclia pentotes waarvan de bloemknop na uitkomen zich in 2
bloemen splitst. Hij heeft zeer geurige bloemen, evenals de aanwezige Encyclia
fragrans. Dit is een geslacht waarvan de naam nogal eens verandert; via Prostechea
lijkt het inmiddels Anacheilium geworden te zijn.
Lycaste hybride

Een Eulophia met lange bloeiwijze, waarbij werd
aangetekend door de eigenaar: Wim Tukker; dat de
kleur van de bloemen dit jaar opmerkelijk anders zijn dan voorgaand jaar.

Angraecum Magdalena (uiteraard van Bert)
die voor het eerst in bloei was sinds hij hem heeft.

Natuurlijk enkele exemplaren va n
Anton, waaronder het plantje waar je
een vergrootglas voor zou moeten
gebruiken, Pleurothallis grobii, en
Dendrobium secundum met zijn aparte
oranje bloemen.

De laatste heb ik zelf in het wild mogen aanschouwen tijdens een
bezoek aan Thailand (zie 2x foto).

Nog twee soorten uit de Aziatische hoek: een Dendrobium crystallinum die wordt
gekweekt in een kokosnoot en een Thunia, waarvan de eigenaar vertelde dat je de
stengel na de bloei in stukjes kunt snijden, deze dan in geschikte grond doet waarna
er nieuwe planten uit ontstaan. Gezien de lengte van dit verslag kan het lijstje helaas

niet uitputtend zijn, maar geloof me
…. het was allemaal top!

werkje van Hans Willems

Na de pauze werd door Jeroen in de Wachendorffzaal een presentatie vertoond van de orchideeënshow van dit jaar in
Sézanne in Frankrijk. Een mix van bewegend en stilstaand beeld van de expositie, van opbouw tot bezoek, zodat je een
indruk kreeg van wat het allemaal om handen heeft. Zeer indrukwekkend. Dit jaar kregen ook lelies en rozen volop
aandacht en waren de vlinders een extra publiektrekker. Heel leuk was om te zien hoe er activiteiten zijn georganiseerd

voor de lokale schooljeugd. Vanzelfsprekend dat het allemaal aandacht kreeg van de regionale omroep. En wat een
kunstzinnigheid! Petje af voor onze voorzitter en zijn crew.
De avond werd afgesloten met nog 3 rondes bingo en daarna verloting van nog heel veel planten. Al met al weer een
fantastische avond, waarbij zelfs af en toe viel te genieten van een combo dat de het naburige feest begeleidde. We waren
ongeveer tegelijkertijd klaar, want de gasten daar stonden in de rij om af te rekenen op het moment dat wij vertrokken. Ik
hoop dat zij net zo tevreden waren als wij. Ik zeg: op naar de volgende feestbijeenkomst in augustus.
Udo Hasewinkel

De trots van Willem Klarenbeek..

Dit is het laatste boekje voorafgaand aan onze excursie in september dus graag nog even wat extra aandacht voor de
datum en vertrektijd!

Programma excursie zaterdag 16 september 2017
Vertrek 8.00u Van der Valk Hotel Hilversum “De Witte Bergen” (Rijksweg 2A, Eemnes)
Ongeveer 9.00u bezoek aan Bernhard Plantenkwekerij in Luttelgeest
Na aankomst koffie met vlaai
Daarna bezoek aan de orchideeënkwekerij en mogelijk ook aan de rozenkas
12.30u: vertrek naar de Orchideeënhoeve waar we gaan lunchen
Na de lunch is iedereen vrij om de tuinen in de Orchideeënhoeve te bezoeken
16.30u: vertrek richting Eemnes naar De Witte Bergen waar we rond 17.30 u. aankomen. Hier staat een ‘lopend buffet’
voor ons klaar.
• Rond 20.00u gaan we op eigen gelegenheid weer naar huis…
•
•
•
•
•
•
•

Mijn oude dode seringenboom is nog heel functioneel!
Ook de schutting aan de schaduwzijde een rek vol diverse orchideeën

Ik heb 2 kasjes van de Action staan,
voor de Cattlyea’s en Bulbhophyliums

In de perenboom hangen verschillende Dracula’s en
Pleurothallissen in de schaduw.
De 12 Peren zijn in de minderheid.

Nel van de Meer

Orchideeën Vereniging ’t Gooi
17 augustus-12 oktober
www.orchidee-gooi.nl

Kerstbijeenkomst 2017:
Voorbereiding zondag 17 december
Kerstviering maandag 18 december vanaf 19.00u

Kring Utrecht
2 september-28 oktober-9 december
www.orchideeenkringutrecht.nl
Botanische Tuinen Utrecht:
2 september
Rots en plantdag 10.00u tot 16.00u.

Masdevallia Werkgroep
4 november
Wachendorffzaal Botanische Tuinen Utrecht
NOV ledenvergadering :
7 oktober Wachendorffzaal tijd: 10.00u.
Agenda zie website www.nov-orchidee.nl

