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Van de voorzitter 

De kerstbijeenkomst was een waardige afsluiting van ons jubileumjaar. Genoten heb ik 

en het bestuur van de geweldige kerststukken die jullie hebben gemaakt. Elk jaar(40) 

denk ik weer, “wat gaat dit worden”… maar met enige aanwijzingen en een flinke 

voorbereiding zijn jullie tot zoiets moois in staat. BRAVO!!!Ook de verlotingsstukken 

‘mochten er weer zijn’! Dank en hulde aan alle vrijwilligers die op de zondag 

voorafgaand aan de kerstbijeenkomst zo hun best hebben gedaan.  

Dan nu over de februari-bijeenkomst, de ledenavond 

gekoppeld aan een leuke quiz bedacht door Pim 

Beirens. Het doet me een groot genoegen te kunnen 

mededelen dat we twee leden kunnen strikken voor 

de functies van secretaris en penningmeester. Udo 

Hasewinkel en Nel van der Meer hebben zich gemeld 

om ons bestuur te versterken. Dit alles natuurlijk met 

jullie goedvinden… Ook de herkozen bestuursleden 

moeten de goedkeuring van de ledenvergadering 

krijgen. 

  

Herkiesbaar algemeen lid  

Ries Noort 

 

Herkiesbaar algemeen lid  

Hennie van den IJssel 

  

Herkiesbaar voorzitter  

John Nieuwenhuis  

Kerststukjes voor de verloting. 



 
 

 

Voor de functie van voorzitter (John N.) en algemeen lid (Hennie v.d. IJssel) geldt beiden dat zij opstappen zodra er zich 

leden voor deze functies aanbieden. Daarom worden beiden steeds per jaar verlengd. Heel belangrijk voor onze vereniging 

is dat we bestuurlijk weer vooruit kunnen… 

Naast deze ledenavond gaan we natuurlijk ook wat anders doen. Leuk idee van Pim Beirens om 

zijn quiz bij ons te presenteren. Hij heeft dit eerder bij Orchideeënvereniging Utrecht gedaan en nu 

heeft hij deze quiz geheel vernieuwd en aangepast. Dus mensen die ‘bij Utrecht’ dit hebben 

meegemaakt hoeven niet bang te zijn om hetzelfde mee te maken. Ik ben reuze nieuwsgierig en 

laat me verrassen… 

 

Ook met het ‘doe-uurtje’ gaan we nog door dus heb je een plant te 

verpotten of ‘ver-blokken’, en je wilt graag dat er iemand helpt, vrees 

dan niet en neem mee die plant(en). Onder leiding van Ries krijgt je plant 

weer een nieuw leven! 

 

 

                                              John 

 

 

 

 

Trouwe vrijwilligster Regina, met basis 
pakket kerststukje 



 

Agenda 15 februari 2018 
19.00u  Hek open, koffie en thee staan klaar achter in de hal is de opstelling voor het “Doe-uurtje” (30 minuten) 

19.30u  Opening en mededelingen, direct overgaand in de ledenvergadering 

1. Verslag secretaris 

2. Verslag penningmeester + verslag kascontrole 

3. Bestuurswisselingen 

aftredend: Wil van Velsen – penningmeester 

aftredend: Jeroen van Schaik -  secretaris 

herkiesbaar: Ries Noort – algemeen lid  

herkiesbaar: Hennie van den IJssel – algemeen lid 

herkiesbaar: John Nieuwenhuis – voorzitter 

nieuw te benoemen leden: Udo Hasewinkel en Nel van der Meer 

20.15u  korte pauze 

20.30u  1e deel quiz met Pim Beirens 

21.00u   pauze en verkoop loten 

21.30u  2e deel quiz met Pim  

22.15u  plantbespreking met aansluitend verloting en     

 sluiting 

 

 

p.s. bij binnenkomst graag even je naam registreren want we willen graag weten wie de ‘avonden’ bezoeken… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wubben op TV 

 

Koos werd geïnterviewd door RTL.TV en RTV Utrecht. 

Onder het motto: “Ouderen aan het werk. “ 

Hij is een van de 11.000 plussers van 75 jaar en daarvan 2780 

boven de 80 jaar  

Koos is 14 januari 84 jaar geworden.  

Het bedrijf bestaat 60 jaar. 

Zijn passie voor orchideeën bracht hem vroeger naar de jungles 

wereld wijd waar hij op zoek ging naar nieuwe soorten.  

Het is een uit de hand gelopen hobby.  

De kwekerij telt inmiddels 4000 soorten van de schatting 40.000. 

Koos heeft elke dag vakantie, vindt hij. “Dit is zulk mooi werk 

daarom voelt het elke dag een beetje als vakantie, want  ik doe 

het leukste werk, “  zegt hij. Niets maakt Koos blijer dan mensen 

mooie orchidee verkopen en het verhaal daarbij vertellen. 

Hij had twintig jaar geleden al met pensioen kunnen gaan, maar 

de lol is nu nog te groot.  

De anderen reden er is geen opvolger.  

Wat gebeurt er dan met zijn orchideeën?   

De Botanische Tuin in Leiden zou een optie zijn, maar die nemen 

alleen orchideeën uit Azië en Oceanië aan. Koos heeft vooral 

Amerikaanse soorten.  

Zijn dochter in Rianne kweekt ook wel orchideeën , alleen zij 

denkt aan stoppen.  

Koos maakt zich nog niet druk .” Ik word wel 102 jaar” zegt hij 

en ik blijf samen met mijn vrouw met plezier doorwerken.  

 

 

 
 

 



Dendrobium nobile  

 

Een Dendrobium wordt meestal gekocht als hij in bloei staat en dan vooral in 

de eerste maanden van het jaar.  

Op zolder heb ik ook verschillende staan gewonnen met de loterij.  

De meeste dendrobiums zijn hybride  

Een Dendrobium nobile ,botanische orchidee, heb ik al 15 jaar ,  

ooit gekocht bij Koos Wubben.  

De kweek temperatuur ligt tussen  15 en 25ºC . 

Tijdens de bloei heeft de Dendrobium regelmatig water nodig, zo eens in de 

week.  

Laat het medium tussen de gietbeurten wel licht opdrogen, want de wortels 

mogen niet in het water blijven staan.  

De beste manier van water geven is door de plant een minuut of 10 onder te dompelen in de 

wasbak of een emmer.  

Gebruik daarvoor water op kamertemperatuur en laat de pot goed uitlekken.  

De Dendrobium heeft weinig voedsel nodig , eens per maand mest geven is 

voldoende.   

In de rustperiode en de wintermaanden zo goed als geen mest.  

 

De Dendrobium onderscheidt zich van andere orchideeën met zijn bloei.  

Zo groeien de bloemen uit de oksels van elk blad aan de stammen van de plant.  

De bloemkleuren meestal wit, roze tot paars en combinaties daarvan.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Als de bloemen zijn uitgebloeid vallen ze vanzelf van de plant.  

Er worden nu aan de voet van de plant nieuwe scheuten aangemaakt, waaraan na 

een maand of 8 a 12 nieuwe bloemen tevoorschijn zullen komen.  

De uitgebloeide stengels komen niet opnieuw tot bloei en kunnen na verloop van 

tijd weggesnoeid worden.  

Om de nieuwe scheuten in bloei te krijgen is ook een rustperiode nodig.  

Zet de plant daarvoor aan het eind van het jaar een week of 6 in een koelere 

ruimte, bijvoorbeeld een slaapkamer.  

Geef in die periode geen mest en bijna geen water.  

Bij de nieuwe scheuten die een centimeter of 20 lang zijn zullen in de oksels van de 

bladeren dan nieuwe bloemknoppen verschijnen.  

Zet de plant dan weer eventueel  in de warme huiskamer en geef meer water en 

ook weer mest. 

Zomers lekker naar buiten. Denk om de slakken! 

        Nel 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Kerst verlotingsplant. 



 

Nog een verlotingsplant. 

 

De Cambria is inmiddels wel van 2 jaar geleden.  

Toch kweek ik hem  met veel plezier weer tot bloei. 

Zodra het weer toelaat zet ik hem buiten tegen de muur  Noord/Oost kant, aan de 

voorzijde van het huis. 

Lekker windje en beschut van de brede overkapping woning.  

Zo nu en dan ,dat ligt aan de temperatuur ,gooi ik een plens regenwater over de planten. 

Kijk de planten gelijk  na voor eventuele aanwezige slakken.   

 

Er staan daar meerdere Cambria’s op een rijtje. 

( Zie Google maps)  

Voeding krijgen zo eens om de 2 weken. 

 In het najaar krijgen ze minder water, tegen het droge aan.  

Ik ben anders bang voor wortelrotting.  

Zodra het echt te koud wordt 8-10  graden in de nacht dan verhuizen ze naar de 

zolder. 

Soms zie ik de bloemtakken al verschijnen en de planten krijgen dan beetje  water . Wanneer  ze in bloei 

staan en mogen ze in de woonkamer staan.  

Ze geuren heel sterk en ik geniet weken van de prachtige bloemen.  

Na deze bloei ga ik de orchidee verpotten, het mengsel blijft nu te lang nat en dat tast de wortels aan.  

 

 

 

                                                                                                                                   Nel  

 

 

 



 

 

 

 

Op zaterdag 3 maart van 13.00 tot 18.00u  

organiseren we in de grote theaterzaal van 

Podium Hoge Woerd een bijzonder 

symposium over de orchideeën van Zuid-

Amerika.  

Sprekers en kwekerijen uit o.a. Peru, 

Venezuela, Ecuador en Brazilië houden 

bijzondere presentaties en er is een 

verkoop van orchideeën door Zuid-

Amerikaanse kwekers. 

 

 

Hoofdsprekers: Braziliaanse botanicus Vitorino Paiva Castro (Apiflora), Manfred Speckmaier van de Botanische Tuin 

Wenen over de laaglandbossen van Noord-Venezuela, Peruaanse biologe Karol Villena en haar familiekwekerij 

Orquideas Amazonicas, Carmen Apolo Ecuadorquideas en meer! 

Na afloop is er in het café/restaurant gelegenheid voor ontmoeting en nabespreking onder genot van een drankje.  

Kaarten bestellen via: www.OrchideeZA.nl 

 

 

 

 

 

De taal is Engels. 

                                                                                                                                                      Nel.  

http://www.orchideeza.nl/


                                                                                                                 

Orchideeën Vereniging ’t Gooi                                                              

2018 :  15 februari- 12 april -14 juni –  

16 augustus -11 oktober – 17 december.  

www.orchidee-gooi.nl 

  

 

Kring Utrecht 

2018: 27 januari-24 maart-16 juni-8 september- 

20 oktober-15 december. 

                                          

www.orchideeenkringutrecht.nl  

 

 

Masdevallia Werkgroep   

 2018: 3 maart-30 juni-27 oktober  

Wachendorffzaal   Botanische Tuinen Utrecht 

 

Herinnering voor wie nog niet betaald 

heeft ! 

 

 
 

                                                                                                                                            

Contributie 2018 bedraagt 15 euro, partner/gezinsleden betalen 7 euro extra.  

U kunt dit bedrag onder vermelding lidmaatschap 2018 voldoen op 

onderstaande rekening. 
Bankrekeningnummer:  

IBAN:NL78RABO0381060047  

T.n.v. Orchideeënkring 't Go 

 

Pim 

http://www.orchidee-gooi.nl/
http://www.orchideeenkringutrecht.nl/

