
 
 

       Persbericht:  Onderlinge tentoonstelling 13 juni.   
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Fred Siesling 

                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                               

Van de voorzitter 
 

In mijn verhaal van februari jl.. schreef ik dat we een geweldige club zijn, dit is echter niet te zien op de bijeenkomsten, want 30 personen om 

een leuke quiz van Pim Beirens bij te wonen is wel een tegenvaller. Ook de inbreng voor de plantbespreking kan toch wel beter. Hennie van de 

IJssel bracht gelukkig nog 2 planten mee. Pim heeft er een hoop werk van gemaakt, avonden en dagen puzzelen om het voor iedereen 

begrijpelijk te maken, geweldig! Het was een goed idee van Pim om na afloop iedereen te laten winnen. 

 

De excursie naar België en Jan van den Linden is net geweest nu ik dit schrijf. Een mooie dag met goed weer. Zelf was ik achter gebleven om 

samen met Hennie de zaal in te richten voor het eten (buffet), zodat er om 18:00 uur kon worden gegeten. 

De opening van de show heb ik op vrijdag samen met Hans en Jeroen, na lang in de files te hebben gestaan, bijgewoond. 

Compliment aan Paul Noben en zijn mensen om dit in 3 dagen tijd neer te zetten. Tip voor ons N.O.V., ga praten met Paul i.v.m. 

jubileumtentoonstelling 2021. Hij is de enige die zoiets bij elkaar krijgt uit binnen- en buitenland. ( noot 

De dag werd aan elkaar gepraat door onze nieuwe toekomstige voorzitter Ger Brand. Fantastisch Ger, bedankt. In juni zit ik in Frankrijk en Ger 

neemt dan ook voor mij waar. 

 

In juni staat onze onderlinge keuring op het programma, dus ik verwacht meer dan de 2 planten van de vorige bijeenkomst. 

 

Alvast een goede bijeenkomst gewenst, 
John 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Onderlinge tentoonstelling! 

    Neem allemaal  bloeiende orchideeën mee! 
 



 

 

AGENDA 
Donderdag 13 juni 2019 

 

Locatie: KAS! (borden volgen) 

 

19:00  Deur is open, koffie & thee staat klaar. 

Aansluitend is er gelegenheid om je planten voor de keuring in te schrijven:  

kas, kamer, mini’s, Phalaenopsis 

 

19:45  Opening en mededelingen,, 

  keuren van de planten (neem een pen of potlood mee) 

 

20:30  Pauze en verkoop loten 

 

  Tuinbezoek, o.a. Rotstuin, Thematuin, Vlinderkas 

  Ook te zien foto’s van de excursie op het scherm 

 

21:30  Uitslag van de keuring en plantbespreking 

 

22:00  Verloting en Sluiting 

 

De onderlinge tentoonstelling 

 

Het is zo ver ! We kunnen onze bloeiende schatten meenemen zodat anderen ook kunnen genieten van al dat moois. 

Paar regels zijn hier aan verbonden. 

1. U moet ze zelf de orchidee in bloei hebben gekregen.  

2. Uw naam en de naam van de plant opgeven.  

3. Naam van de orchidee in of op de pot vermelden  

4. Schrijfgerei meenemen. 

5. Veel succes en graag allemaal meedoen! 

6. Kas, huiskamer , mini’s en Phalaenopsis  

 



 

 
 

 

 

Hennie van de IJssel:  

Dendrobium silento .  

                 Koel houden zo 10 graden in de   

nacht  ,deze dendrobium nat en 

vochtig houden 

 

  

                                                                                                   Linkse plant van 2018 en  

                                                                                                      rechts van 2019  

 

 

Verslag bijeenkomst van 11 april. 

Redelijke opkomst van ongeveer 30 leden. 

John meldt wat huishoudelijke mededelingen en daarna begint  

al gauw begint Pim met de quiz. 

19 vragen verdeeld in verschillende categorieën. 

Wat heeft een orchidee het hardst nodig om in leven te blijven? 

Water-zuurstof of voeding. Zuurstof was het antwoord, wat door Gab duidelijk werd uitgelegd. 

Het was een leuke met veel variatie quiz. Na de pauze werd de antwoorden behandeld.  

De verrassing was dat iedereen geslaagd was voor deze quiz en werd beloond met twee jonge net opgepotte Phaleanopsissen . Het is de 

bedoeling dat ze volgend jaar met de april bijeenkomst meegenomen worden om te kijken naar het resultaat. Goed gedaan Pim ! 

De planten bespreking was heel weinig. 

De Dendrobium van Hennie met een paar Pleione. 

Udo had ook een paar Pleione bij zich. De kou heeft zeker meegespeeld om geen planten mee te nemen.  

Daarna liet Jeroen wat zien met de microscoop camera, maar dat liep niet goed. 

De software op de laptop moet nog geïnstalleerd worden.  Oefening baart kunst zullen we maar denken.  De verloting werd voor eerst door 

Fred gedaan en ging prima . 

Vele waren blij met hun prijzen.  

 

Pleione van Udo Pleione van Hennie 



 

 

 

 

Even terugblikken op ons reisje. 

 

Toen we om half negen aankwamen werden we verwelkomd door John met koffie en thee. De bus was nog niet te zien. Achteraf stond de bus 

aan de voorkant, de chauffeur Jan had niet doorgekregen dat hij aan de achterkant moest zijn. Gelukkig was Martien en Sarita zo slim dit tegen 

de chauffeur te zeggen. Even na negenen vertrokken we naar ons eerste bestemming Jan van den Linden. Ook daar stond de koffie klaar met 

lekkers. Geweldig wat een ontvangst. De meeste onder ons waren verrast door de mooie kas met heel veel orchideeën en andere exotische 

planten. Zoals Jaap zijn aankoop.  

 

Dit plantje heeft een echt slakkenhuis! De herkomst is van de rijstvelden in Thailand. Na de oogst blijven deze grot  slakkenhuizen liggen. Het is 

zeer geschikt als decoratief materiaal voor een plantje.  

Verschillende onder ons hebben dit plantje gekocht bij Jan van den Linden. Het plantje is een Dischidia . elke week dompelen, niet in de felle 

zon en voorzichtig met bemesten. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zo te zien heeft Jeroen een 

Cyrtopodium palmifrons in zijn 

handen en Jan bakker Google even 

naar informatie. Koele soortje uit 

midden Zuid Amerika.   

 

 

 



 

 

 

 

Na anderhalf uur gingen we naar de volgende bestemming.  

Op naar de Luchtfabriek in Zolderen  In de bus had iedereen al een armbandje 

gekregen en dus kon iedereen gelijk naar binnen.  

Wat een mooie locatie deze oude Mijn en gelijk een  museum Er was veel te 

bewonderen. Boven was de tentoonstelling. De oude machines werden 

gebruik voor de tentoonstelling.  

Bij Jan waren al veel orchideeën gekocht  en hier kon je je kooplust doorzetten. 

Zelf heb ik eerst op verzoek een mooie Vanda voor Maghreet Sinia gekocht, 

die door ziekte niet mee kon.  

 

Medio calar uit Papoea Nieuw Guinea 

vond ik wel een grappig orchideetje. Ik 

denk warm en vochtig houden. Op 

Google kan ik nog niet veel vinden.  

De prijzen lagen duidelijk hoger dan 

bij Jan van den Linden. Sommige 

hoorden ik zeggen had ik toch 

maar …….. 

 

Om 3 uur gingen we 

huiswaarts.  Iedereen 

voldaan.  

Ger Brand onze voorzitter in spe had het allemaal goed onder controle en we waren 

netjes op tijd in de Botanische Tuinen terug. Daar stonden de drankjes klaar en half 

uurtje later zaten ze we gezellig aan de Chinese maaltijd. Top John en Hennie keurig 

geregeld. Heerlijk eigen gemaakt toetje toe. Hmm. 

 

 

Het was een mooie dag. 

Nel  



 

 

 

 

 
 

Bij Jan 

van den 

Linden. 

Heerlijk 

zoeken 

en 

Googelen 

 

 



 



 
 
Sézanne Orchideeënshow / Rêve d'Orchidées    

Dinsdagochtend 21 mei 

is het tweede transport 

aangekomen met 

inzendingen van 

verschillende kwekers en 

met flink wat planten 

die in het Beatrix 

paviljoen op de 

Keukenhof stonden. Nu 

nog ‘even’ een mooi 

plekje geven in de 

show... 

 

 

 
                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SezanneOrchideeenshow2019/?__tn__=kC-R&eid=ARCqYhvMPW2F00tAj_sGM9rRFWnKmpjaJRvy9T1GJPs8UhwFauqZ5f_FyAmvE-2J6jtTVgB_U0Aqs_6n&hc_ref=ARSYCsfwiBVrFI4phX1ANlQEnzbug49q682W99xNz42UIOuhGGvBDGepHJ6ctsn89uM&__xts__%5B0%5D=68.ARDqy13jK8zR22SU4XgJ17_VWw61ZV7ZuRVQ2LYsOvikeUeDFo4dmfrBQwGuEXAEWReazwDw1Pv6JkmKNwZY6ps8Llgc7lwrHmkpYsnhB4_9gpveVvvuzApYay_R6bfavbCrBpQvJgPgUGix5D9WeWzwAmD9TyxR19fdMMada4fSQd0Q6FUW-pCceeHhmvRe5XdOvD8yteRIDS2To8d0QAHjMWtTFpFmEposy6sOybX9IQhaDm5W_1VPP5AsBtdmHfAhB1DjtjyQbxSQWio0SgHDatcfZZ1zL79-LGt9hdkCaHdR7b0yxTzpHUEZW3HCm2vt_bslkKdtQbGwrqDd6PyS_zOYwZXAx6NOC2m2X1wjUG9BNoVOJGtx-REaCufiSmUbH1mg7gE9Ro_W6WFmcxKo7gHn3-u9wqoUXXKtULMrD_S3ZtXoBWjAYUvEZX_ZKjWgHtznkVELyI3jynKpsmGnoHC5hVZxCM-sQyPsc_QnnEt08iPK3kd4HNVqP7l9
https://www.facebook.com/SezanneOrchideeenshow2019/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARCDREcaC3VzWoh02UQLAhExSUuMw0kqsG-_-SiH1gcZkppbIxtZnudPjgry5Os7d1blGfmuAaCZG-A3&hc_ref=ARTvSt-9f-C3CxoJR-eVqXmBfh3fRgIBxHzivjwH740uysPmLXFUyjHs2tCGm9JH6fc&__xts__%5B0%5D=68.ARDqy13jK8zR22SU4XgJ17_VWw61ZV7ZuRVQ2LYsOvikeUeDFo4dmfrBQwGuEXAEWReazwDw1Pv6JkmKNwZY6ps8Llgc7lwrHmkpYsnhB4_9gpveVvvuzApYay_R6bfavbCrBpQvJgPgUGix5D9WeWzwAmD9TyxR19fdMMada4fSQd0Q6FUW-pCceeHhmvRe5XdOvD8yteRIDS2To8d0QAHjMWtTFpFmEposy6sOybX9IQhaDm5W_1VPP5AsBtdmHfAhB1DjtjyQbxSQWio0SgHDatcfZZ1zL79-LGt9hdkCaHdR7b0yxTzpHUEZW3HCm2vt_bslkKdtQbGwrqDd6PyS_zOYwZXAx6NOC2m2X1wjUG9BNoVOJGtx-REaCufiSmUbH1mg7gE9Ro_W6WFmcxKo7gHn3-u9wqoUXXKtULMrD_S3ZtXoBWjAYUvEZX_ZKjWgHtznkVELyI3jynKpsmGnoHC5hVZxCM-sQyPsc_QnnEt08iPK3kd4HNVqP7l9


 

Orchideeën Vereniging ’t Gooi                                                              

2019 :  13 juni –  

15 augustus -10 oktober – 16 december.  

https://www.orchidee-gooi.nl 

  

 

Kring Utrecht 

2019: 22 juni-31 augustus- 

19 oktober-21 december. 

                                          

https://www.nov-orchidee.nl/orchideeenkringutrecht.nl/ 

 

 

Masdevallia Werkgroep   

 2019: 6 juli-26 oktober  

Wachendorffzaal   Botanische Tuinen Utrecht 

 

Helaas , Helaas nog steeds heeft niet iedereen betaald ! 

Contributie 2019 bedraagt 15 euro, partner/gezinsleden betalen 7 euro extra.  

U kunt dit bedrag onder vermelding lidmaatschap 2019 voldoen op onderstaande rekening. 
Bankrekeningnummer:  

IBAN:NL78RABO0381060047  

T.n.v. Orchideeënkring ’t Gooi  
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