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Van de voorzitter
Wat een verrassing bij de vorige bijeenkomst, de quiz van Pim Beirens. Het viel niet mee om je mond dicht te houden. Zo’n
quiz is leuk maar ook leerzaam, iets om jaarlijks te gaan herhalen, geweldig.
Een nieuwe start met een nieuw bestuur, afscheid van een geweldige penningmeester Wil van Velsen en secretaris Jeroen
van Schaik, zulke mensen zijn goud waard voor een vereniging. Een uitdaging voor de nieuwe bestuurders Udo Hasewinkel
als penningmeester en Nel van der Meer als secretaris om dit werk voort te zetten. Als voorzitter heb ik er het volste
vertrouwen in.
De nieuwe start dit jaar is ook de verandering van locatie,
wel in de botanische tuinen maar i.p.v. de Serre zijn we
uitgeweken naar de School Laboratorium Kas aan de
andere kant binnen het kassen complex.
Er zijn verschillende redenen aan te voeren voor deze
verandering.
1. De Serre is steeds moeilijker om lezingen te houden
i.v.m. veranderingen van meubilair.
2. Prijs van de Serre is €140 per avond en van de Kas is
dat €50 per avond.
3. Gebruik van groot TV scherm (zit bij de prijs in)
4. Ook bij veel buitenlicht is projectie bij lezing
mogelijk.

Er zijn ook nadelen aan deze verhuizing.
1. De afstand tussen Kas en opslagruimte is groter, dus iets
lastiger voor het inrichten van de kas.
2. De dames van de gezellige zithoek zijn hun hoekje
kwijtgeraakt (sorry).
3. Het is wennen op de klapstoeltjes (gaan we wat aan doen).
Het bestuur heeft alles tegen elkaar afgewogen en is tot het besluit
gekomen om deze verandering door te zetten.
De avond van 12 april is nog in de Serre vanwege bezetting van de
Kas.
Ook de kerstbijeenkomst is waarschijnlijk in de Serre.
De eerste lezing dit jaar komt van Dirk de Haan. Het thema is
Vlinders en Orchideeën.
Ik hoop dat we plaatjes zien van vlinders met een enorme roltong
(bestuiving van o.a. Angraecum).
We zullen het zien.
We beginnen deze avond overigens iets eerder (agenda) dan
gebruikelijk.
Nel verteld verderop in dit nummer waarom.
Planten voor de plantbespreking zijn zeer welkom.
Veel plezier,
John

Agenda bijeenkomst 12 april 2018
18:30-19:30
Vervroegde aanvangstijd i.v.m. oppotten van
jonge Cambria’s hybride.
4x per persoon, tevens de mogelijkheid om je eigen plant te
verpotten,
Natuurlijk is er koffie
19:30
Opening
19:45-20:30
Eerste deel lezing Dirk de Haan
20:30-21:00
Pauze + verkoop loten
21:00-21:45
Tweede deel lezing
21:45-22:15
Plant bespreking
22:15-einde
Verloting en sluiting
Bij binnenkomst graag even je naam registreren,
want we willen graag weten wie de ‘avonden’ bezoeken…

Ries samen met de nieuwe penningmeester Udo .
Udo kijkt toe hoe Ries zijn plantje oppot.

Top weekend 3 en 4 maart
Het weekend was het een walhalla aan orchideeën!
Zaterdag 3de begon met de Masdevallia bijeenkomst en in de middag het symposium orchideeën Zuid Amerika. Ik heb voor
het laatste gekozen. Het was wel aardig, niet uitbundig.
Veel foto’s met weelderige orchideeën groei in Peru, Venezuela en Brazilië. Iedere spreker had zijn eigen gebied.
Het leuke was eigenlijk de verkoop van orchideeën.
Ik had er maar een orchideetje Masdevallia lucernula.
gekocht. Het is een koele soort, zoals bijna alle Masdevallia.
Bijnaam is toverlantaarntje.
Komt vast door de rode kleur en de vorm van het bloemetje .
De rest van mijn budget heb ik de volgende dag besteed.
Zondag 4 maart vroeg opstap naar Beek en Donk.
Ik was heen en terug 7 u onderweg! Maar het was de moeite waard.
Het was een mooie tentoonstelling - orchideeënshow van Kring Orchideeën Vereniging Brabant Zuid Oost.
Ik heb veel verschillende orchideeën gezien . De vitrine was mooi opgemaakt met kleine orchideetjes.
Er waren ook kwekers uit Duitsland en België aanwezig, ook zij hadden mooie opstellingen gemaakt.
Dat allemaal in tuincentrum De Biezen.
Daar was ook de mogelijkheid om een hapje te eten. Ik heb verschillende orchideeën gekocht.
Bij Lücke heb ik een Esmeralda cathcartii gekocht op aanraden van Bert van Zuijlen .
Het plantje moet nog wel bloeien . Het wordt in half schaduw en warm tot koel gekweekt.
De bloemtak groeit uit de oksel.

Herman ter Borch heb ik een mooie, Seidenfadenia mitrata gekocht.
Warm, licht, goede luchtcirculatie en vochtige omgeving, dus goed sproeien.
Kan ook zomers naar buiten. In de winter mag wat koeler gekweekt worden.

Bij Tropischcape uit België heb ik een ini mini
Ornithocephalus cochleariformis aangeschaft.
Lange naam voor een klein plantje.
Helemaal blij van al dat moois werd het tijd
om huiswaarts te keren.
Nel

Op de website: www.orchidee-gooi.nl staat het laatste nieuws en foto’s
Zoals nu een spreekbeurt de kleinzoon van John en Hennie.

•

werkstuk Orchideeën gemaakt door Liam Hodgson (9 jaar)

Dit keer klein beknopt verslag van de bijeenkomst 27 januari.
We zitten voor proef in de studiezaal.
Helaas zijn sommige hun hoekje kwijt.
Jeroen en Wil geven hun jaarverslag.
Daarna bestuurswisseling.
Secretaris wordt Nel van der Meer.
Penningmeesterschap gaat Udo Hazewinkel doen .
Wil en Jeroen worden hartelijk bedankt voor hun inzet.
Wil kreeg een kistje wijn en Jeroen speciaal bier.

Er werd een foto genomen voor het archief.

Daarna werd door Pim een mooie samengestelde quiz gepresenteerd. Anton en Kate hadden 18 punten gescoord en Mieke 17 punten. Allen
werden beloond met een orchidee.
Verschillende leden hadden orchideeën voor de plantbespreking meegenomen.
Anton onder andere Dendrobium sanderea en Vanda coerulea , Udo een Discolor ludisia , Encyclidia polimoeta uit Papoea Nieuw-Guinea en
een Cymbidium .

Dendrobium sanderea

Enciclidia polimoeta

papilionanthe vandarum

Sunkissed Buttercup.
Vrije vertaling: Om te zoenen zo zacht als boter. Ik vermoed de dat de kleur geel is.
Ze logeren al vanaf 27 januari op mijn slaapkamer. Ze staan voor het raam en krijgen 2x per week een
half-warm voetbad met wat voeding.
Zoals John schreef:
4 plantjes per persoon.
Graag op tijd komen zodat we om half 8
kunnen beginnen.

Keukenhof.
Keukenhof werd 22 maart
geopend en sluit weer 13 mei.
Thema is Bach
Op 15, 16 en 17 maart is het
bestuur weer druk bezig geweest
met helpen opbouwen van de
Beatrixhal.

Oproep voor beeldmateriaal. Beste Kringleden,
Wat hadden we een mooi jubileumjaar! Ik hoop dat iedereen zo genoten heeft van alle avonden met inspirerende programma’s. Neem nou bij
voorbeeld de forumavond; dat was toch echt vernieuwend. De rode draad was steeds de presentatie van beeldmateriaal uit de 40-jarige
geschiedenis van onze Kring. Complimentje voor Jeroen, die dat allemaal zo mooi bij elkaar heeft vergaard en samengesteld.
Al dat beeldmateriaal is te danken aan de enthousiastelingen die we doorgaans altijd met d e
camera zien rondlopen. Maar hoe zit dat met de rest van onze kring? De meesten van ons
weten inmiddels immers hoe om te gaan met de digitale fotografie en ongetwijfeld levert dat
bij orchideeënliefhebbers vaak mooie plaatjes. Denk daarbij aan planten die bij ons thuis in
bloei staan, maar steeds weer net niet als er een kringavond is en dus nooit meegenomen
zullen worden.
Een foto kan daar uitstekend bewijs van zijn. Of plaatjes van een bezoek aan een kweker of
een show. Zelf zoek ik graag naar orchideeën als ik ergens op vakantie ben. Wie weet zijn er
kringleden die dat ook graag doen.
Al met al is mijn verzoek of alle fotografen onder ons eens bij zichzelf te raden kunnen gaan of ze mooi beeldmateriaal bezitten en dit met ons
willen delen. We zouden dan bij voorbeeld wat extra’s kunnen presenteren op avonden wanneer de agenda niet zo vol is. Ben je enthousiast,
meldt het dan even bij mij of een ander bestuurslid. Dan kunnen we samen erover denken hoe we dit handen en voeten kunnen geven.
Udo Hasewinkel, penningmeester.
PS: Bijgaande afbeeldingen zijn voorbeelden van plaatjes die ik
tijdens mijn vakanties heb geschoten.

Orchideeën Vereniging ’t Gooi
2018 : 12 april -14 juni –
16 augustus -11 oktober – 17 december.
www.orchidee-gooi.nl

Kring Utrecht
2018: 16 juni-8 september20 oktober-15 december.
www.orchideeenkringutrecht.nl
Jan van der Linden heeft opendagen:
Vrijdag 30 en zaterdag 31 maart
Tweede paasdag 2 april
www.orchideeenvdlinden.nl
Kom in de kas
Weekend van 7 en 8 april
Info : www.komindekas.nl
NOV- ALV
28 april vanaf 10u
Wachendorffzaal Botanische Tuinen van Utrecht.
Arnhem Jaarlijkse Ruil en Verkoopdag
21 april Lebretweg 51 Oosterbeek
https://arnhemseorchkring.wordpres.com
Masdevallia Werkgroep
30 juni-27 oktober
Wachendorffzaal Botanische Tuinen Utrecht

