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Van de voorzitter
Na enige omzettingen vanwege een dubbele boeking van onze kas is de avond toch prima verlopen. De opstelling van de te keuren planten
hebben we in de Tropische Kas geplaatst en de clubactiviteiten waren in de Serre. Excuses zijn aangeboden van de Botanische Tuinen richting ’t
Gooi.
Er was een mooie show van bloeiende planten met terechte winnaars. Verderop in dit nummer een verslag van Nel en foto’s van Jeroen.
Op 16 augustus is dit jaar de BINGO avond. Er zijn weer leuke planten te winnen en voor leden die niet meedoen aan de bingo worden er na de
pauze foto’s vertoond van Udo en diverse andere leden.
De prijsuitreiking van onze
onderlinge show mag natuurlijk
ook niet ontbreken (mooie drink
bekers met foto).
Met de plantbespreking en de
verloting sluiten we de avond af.
John

AGENDA

Donderdag 16 augustus 2018, BINGO avond

Locatie: KAS!
19:00

Hek/ deur is open, welkom met koffie & thee.
In de hal is een verpot tafel voor eventuele probleem planten.
Bij binnenkomst zijn er BINGO kaarten te koop. Kosten €4.

19:30
Opening in de KAS (na de ingang links,
borden volgen)
Prijsuitreiking van de onderlinge show.
19:45

BINGO

20:45

Pauze en verkoop loten

21:15

Foto’s van Udo en diverse leden

22:00

Plantbespreking en verloting

+/- 22:30

Sluiting

Stemmen tijdens de tentoonstelling; welke , wat en wie?

Verslag bijeenkomst 14 juni.
Het was een druk bij binnenkomst want de tentoonstellingsplanten werden ingeschreven en
naar de betreffende tafels in de grote kas gebracht. Jeroen maakte ondertussen foto’s van de
orchideeën.
Bij andere tafel werd de aanwezigheids-en toestemmingsformulieren ingevuld.

John opende de avond en begon met een herdenkingswoordje over Kate.
Haar bescheidenheid en hoe bijzonder ze was zonder op te voorgrond te zijn.
De hulp die zij bood op de bijeenkomsten en
haar jaren als penningmeester voor de club
Er werd een minuut stilte gehouden.
In de kas staat een tafel met orchideeën plantjes van Kate voor de verkoop.
Opbrengst totaal 57 euro. was voor Floja in Malawi.
Het bedrag heb ik inmiddels overgemaakt.

Verder vertelde John hoe de avond verloopt.
4 stemmen voor de mini orchideetjes
2 stemmen voor de Phalaenopsissen.
5 stemmen voor Kamer en Kas.
De prijswinnaars krijgen alvast een plant de bekers volgen later .
Jeroen van Schaik , Gerda Noort en Ineke Fierlier verzorgen dit.
De bekers met de foto’s vraagt de nodige tijd en kosten.
Op de volgende bijeenkomst (16 aug.) worden de bekers uitgereikt , het is de bedoeling dat de winnaars dan ook aanwezig zijn.
Foto’s van de 1ste prijswinnaars

Mini.
1
2
3
4

Epidendrum escobarianum van Mieke
Neofinelia falcata van Mieke Lammers
Physosiphom tubatus van Anton Ooms
Polystadia bela van Mieke Lammers

Phalaenopsis
1 Tyling Shin Smart van Nel v.d.Meer
2
Phal. M. van Annemieke Nagtegaal

Kamer
1 Dendrobium sanouk van Udo Hazewinkel
2 Lycaste aromatica x cruenta van Pim Beirens
3 Brassia Eternal Wind van Wil Lutters
4 Encylia van Annemiek Nagtegaal
5 Vanda coerulea van Jaap Egdom

Kas
1
2
3
4
5

Laelia purpurata van Andre Jakobs
Aerides multiflora van Ton Klaassen
Encyclia tampensis van Anton Oom
Tunia Alba
van Anton Ooms
Disa africana star van Anton Ooms

Er volgde een beknopte plantbespreking van de prijswinnaars.
De Dendrobium van Udo had hij verleden jaar bij Ikea gekocht.
De Laelia van Andre is 10 jaar oud, had jaren niets gedaan, na de verpotting van groffe bark en koel is hij eindelijk tot bloei gekomen.
De mini’s van Mieke Lammers hangen zomers buiten in de schaduw en wind. De Polystadia bela komt nog van de Wilg vandaan.
Ton Klaassen hield nog een pleidooi voor de Dendrobium lichenastrum. Deze orchidee zag er prachtig uit ,maar was toch niet in de prijzen
gevallen. Het is moeilijke plant, mag niet uitdrogen dus goed sproeien matig koel warm te kweken. Geen direct zonlicht.

Vanda van Jaap v. Egdom

Aerides multiflora van Ton Klaassen

Encylia van Annemiek Nagetegaal

Daarna volgde de verloting. Een ding vond ik wonderlijk, de eerste en de laatste plant won ik en ze waren ook nog het zelfde!
Eerder had John al afscheid genomen en Ries deed de afsluiting.
Nel van der Meer

Het verhaal van mijn terrarium.
Al enige tijd vond ik wat plasjes water onder mijn bak , ik dacht eerst dat mijn kat stiekem
onder mijn bak had zitten plassen, maar gelukkig was dat niet zo. De bak lekte ,gauw heb ik het
water eruit laten lopen en opnieuw dicht gekit .
Dat heeft enige tijd geduurd, omdat ik aan beide handen ben geopereerd en mijn kracht voorledig
kwijt was en het inknijpen van de kitspuit daarom moeilijk ging en dat heeft enige tijd geduurd,
maar het is goed gekomen.
Ik dacht; nu ik toch bezig ben en dan ook maar opnieuw inrichten , maar dan slaat de twijfel bij me
toe!
Hoe zal ik hem inrichten ,weer als een bos terrarium of hem in richten als orchideeënbak ?
(mini orchideetjes) omdat ik daar al een aantal van bezit.
Eerst dacht ik ; ik bouw gewoon een bak erbij, maar aangezien dat mijn woonkamer maar 24 m2 groot is en de kat en ik ook ruimte nodig
hebben om in de leven , was dit geen optie , de twijfel woord steeds groter! (even goed naar denken Fred!)
En wat moet ik met mijn Bromelia’s doen? Weggooien is zonden.
In het NOV blad van enige tijd geleden stond een artikel over mini’s met foto’s van bloeiende planten, dan begin je orchideeën hart toch weer
sneller de kloppen.
Naar wat onderzoek op sociaal media en het bezoeken van kwekerijen ben ik er toch uit gekomen .
Het woord een orchideeënbak (hé hé)
met als aanvulling klein blijvend Tilantia’s.
Nog eerst wat technische aanpassingen doen en dan is zover dat het inrichten kan beginnen. Daarbij kan ik wel goede tips
gebruiken ,heeft u die ? Laat mij dat weten want alle hulp is welkom. Doe dit via mijn email of spreek mij aan tijdens de
kringavond .

Mijn emailadres is : f.exmulder@ziggo.nl
Groetjes Fred M

De moeite waard:
1 september is er een liefhebbersmarkt in de Botanische Tuin (zie web-site)
De markt wordt gehouden op het grasveld aan de Budapestlaan, bij de hoofdingang; De
markttijd : van 10u tot 16.30u
Op het marktveld is catering aanwezig en in de tuincafé.
Veel kwekerijen ,tuincentra en NOV met verkoop aanwezig.

6 Oktober wordt de jaarlijkse NOV-dag gehouden in de Botanische Tuin.
Leden NOV hebben gratis met partner toegang.
Tijd: 10.00u tot 15.00u
Ook u kunt een tafel huren voor verkoop van uw overtollige plantjes.
Informatie kunt bij Annemiek Nagtegaal krijgen. acties@nov-orchidee.nl
Bellen kan ook natuurlijk 030 2970431 of op de bijeenkomstavond.
Voor deze activiteit wordt nog hulp gezocht voor de opbouw .
Vrijdag 5 oktober vanaf 13.00u. Wie helpt ons?
Actie lidmaatschap NOV :
Kost 33 euro per kalenderjaar ingaande 1-1-2019 en alsnog gratis de tijdschriften van 2018.
Heeft u ook gratis toegang voor de jaarlijkse NOV-dag.
Opgeven phvandermeer@ gmail.com
Tel: 0682002093.
Via website : www.nov-orchidee.nl onder de link ledenservice.

Dendrobium Phaleanopsis gebak.
Enige weken geleden was ik met Gab en Ton bij Floricultura ,
daar werd een Orchids-Trial gehouden voor hun klanten en tijdens de pauze werd er bij de koffie
Dendrobium muffins aangeboden.
Heel brutaal ik heb er drie op!
Jammer dat ik geen recept heb van deze lekkernij.

Bij de laatste verloting had ik dus 2x een Dendrobium Phaleanopsis gewonnen.
Na de bloei zet ik deze bij elkaar , dat heb ik al eerder gedaan, zodra de nieuwe scheuten aardig op
lengte zijn dan knip ik de oude bulben weg waar geen blad aan zit, daar komen toch geen bloemen meer .
Lekker buiten in de schaduw staan en vochtig houden.
Af en toe ook mest geven
Regelmatig bloeit de plant , de kleur is ook wisselend vanwege verschillende soorten bij elkaar.

Orchideeën Vereniging ’t Gooi
16 augustus-11 oktober en 17 december
Data 2019 : 14 februari; 11 april; 13 juni; 15 augustus; 10 oktober en 16 december.
www.orchidee-gooi.nl

Kring Utrecht
8 september- 20oktober- 15 december
www.orchideeenkringutrecht.nl
Masdevallia Werkgroep
27 oktober
Wachendorffzaal Botanische Tuinen Utrecht
NOV- ledendag 6 oktober
Botanische Tuinen van 10.00u tot 15.00u.
NOV ledenvergadering :
26 november Wachendorffzaal tijd: 10.00u.
Agenda zie website www.nov-orchidee.nl

Even bij praten….

