
 
 

        
 

 

  
 
 
 

                   Kerstbijeenkomst: Maandag 16 december 
 
 
 
 
 
 
 
                               

 
 
 
        
                                              Kerststukjes maken  
           en een lezing van Jeroen. 

 Orchideeën Vereniging 



 

Kerststukje maken aanmelding: 

 

Voor 1 december aanmelden!  

10 euro persoon 

Betaling met vermelding kerststukje: 
 
Bankrekeningnummer:  
 
IBAN:NL78RABO0381060047  
T.n.v. Orchideeënkring ’t Gooi 
 
Lidmaatschap 2020 : 15 euro kunt u ook overmaken op bovenstaande rekening. 

 

 

AGENDA 

 

Maandag 16 december 2019 
 

Locatie: KAS! (borden volgen) 

 

19:00  Hek en deur open, 

koffie & thee met kerstkransje staat klaar. 

 

19:30  Opening en mededelingen, 

  aansluitend uitleg over kerststuk. 

 

19:45  Met z’n allen naar de hal = werkruimte voor het kerststuk maken.  
  Rondgaan met koffie, chocolademelk en glühwein en verkoop lootjes. 

 

+/-21:30 Terug naar de kas. 

  Lezing Jeroen. 

  Plantbespreking. 

  Verloting en sluiting. 

 

 

 

http://www.kerstplaatjes.nl/kleurplaten/kerstman/kleurplaat-kerstman-81-572001/


      

 

Van de voorzitter 

 

Ik heb genoten van de lezing van Paul Noben over Vietnam. Goed verhaal over het land en z’n gebruiken, natuur en orchideeënplaatjes. De 

opkomst was ook prima, 40 leden. Voor Paul ook de moeite waard om vanuit België te komen om zijn verhaal te vertellen. 

 

Wij zijn natuurlijk druk bezig met werkzaamheden voor de kerstbijeenkomst. Op de foto kan je zien wat het gaat worden. Hierop zie je klein 

bloemige Cymbidiums, dat worden 5 grootbloemige in diverse kleuren. In dit stuk is het de bedoeling dat we met ”kleine” stukjes groen werken, 

want we hebben gekozen voor kleine kokosnoten in dit stuk. 

De kerstverloting is anders dan andere jaren, er zijn geen van tevoren gemaakte verlotingstukken (wel een paar). Orchideeën, Kerststerren en 

Hyacinten zorgen voor de kerstsfeer. 

 

Met Jeroen was ik laatst naar kring Haarlem, voor een prima lezing van Jeroen. Verhaal, dia’s en filmpjes over insecten en hun bestrijders. Ik heb 

Jeroen over kunnen halen om tijdens de kerstbijeenkomst dit bij ons te herhalen. Hennie v/d IJssel is ondertussen aan het oefenen gegaan met 

onze camera/ microscoop, het resultaat is verbluffend, voor insectenherkenning is dit ideaal. 

 

Rest me nog te zeggen dat het handig is om tangetje/ mesje mee te nemen. 

Als je thuis nog wat spulletjes kan vinden om je kerststuk op te fleuren, prima. Lampjes, balletjes, lint, enz. meenemen.  

Wij zorgen voor het kerststukmodel, oasis, 5 Cymbidiums in buisjes en divers groen. 

 

Namens het Bestuur, veel plezier,  

John 

 

PS: Heb je een kerstmuts, zet ‘m op!  

      Kersttrui trek hem aan! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Verslag bijeenkomst 10 oktober 

John opent met bericht dat Coby Keizer is overleden en we nemen een minuut stilte in acht.  

Daarna wordt Sjaan Bourgonje verwelkomt als nieuw lid en krijgt een plantje. 

Applaus voor haar. 

John vraagt naar zijn verdwenen CD.  Wie o Wie? 

 

Paul begint met zijn prachtige kleurrijke lezing uit Noord Vietnam. 

Ik heb nog nooit zoveel orchideeën in een lezing gezien . 

Wat voor ons de madeliefjes, paardenbloemen en hang geraniums zijn is daar de orchideeën in het straatbeeld. 

In de bomen , struiken en aan de huizen .  

Ook de kleding in zoveel kleuren en motiefjes. 

 

Enkele namen die daar voorkomen Dendrobium vietnamense. 

Er is weinig van bekend over deze plant. Paphiopedilum vietnamense deze komt alleen in  beperkt gebied  van Noord 

Vietnam voor. Op rotsen , kliffen en krijtachtige bergen. Wel aan de schaduw zijde en heeft zelfs een bijna droge  periode 

nodig. Dan de Coelogyne locii komt alleen daarvoor. Hoog in de bergen in bomen en graniet. Het is een koel soort 

De Cymbilium lowianum komt overal voor. 

Zo noemde Paul eindeloos meer soorten wat daar te zien was o.a .  

Schoenorchis scolopendria,  

De mensen zijn zeer foto vriendelijk willen graag met jou als niet vietnamees op de foto. 

En nemen zelf het initiatief. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de geweldige lezing, ondertussen ook pauze met loten verkoop gehad, deed Paul samen met Wil de plant bespreking. 

Coelogyne locii 

Coelogyne lowianum 

Schoenorchis scolopendria 

Paphiopedilum 
vietnamense 

Dendrobium vietnamense 



 

 

 

Bij de orchidee van Nel stond  op kaartje  Lalilia lundii , maar dat was hem zeker niet!   De plant heette  Brassovola Nodosa nu:  

Rhynochlaleia  ( met dank aan Pim) 

Is het Rhyncholaelia , Laelia of Brassavola ? In 1918 erkende Rudolph Schlechter dat twee soorten spectaculaire bloeiende planten 

taxonomisch voldoende van Cattleya , Laelia en Brassavola verschilden om in een afzonderlijk geslacht te worden geplaatst. Hij 

bedacht de generieke naam Rhyncholaelia van het Griekse woord rhynchos (snuit) en de geslachtsnaam Laelia.  

De basisbloemkleuren zijn lichtgroen tot romig wit.  

Nog een Cattlyea intermedia alba. Epidendrum propax en de Dendrochilum longfolium waren van Nel  

 

 

 

De mooie Cymbidium van Marhreet Sinia  

heeft altijd binnen gestaan en is helemaal gaaf. Een cymbidium heeft een drogere periode nodig maar ook 

temperatuur verschil van dag en nacht en dat is Marhreet heel goed gelukt.  

 

 

Pim zijn hybride Cattleya heeft afgelopen zomer  buiten  in de schaduw gestaan. 

Lekker luchtig en dat verstevigd de bulben waaruit dan mooie stevige bloemen 

komen. 

De andere Cattleya is voortkomend van 2 jaar terug toen hij een letterlijk een struik 

Cattleya plant kreeg voor zijn quiz. 

  

Mieke Lammers had een epidendrum  amatishias meegenomen en is  koud minnend. Van oorsprong 

uit Ecuador boven op hellingen in nat bosgebied. Het is een mini onder de miniatuurtjes. Het dikke 

vlezige blad is groen/paarskleurig. De onderste gedeelte is bladverliezend tijdens de bloei. 

 

Daarna de verloting , het binnenkomertje was terecht voor Paul Noben. 

 

 

 

 

 

  Voorbereiding Kerst-team is druk in de weer geweest om voor ons alles klaar te maken. 



 

 

 

John is druk geweest met gips in de potten te doen zodat de stokken die Hennie op maat heeft 

gezaagd overeind blijven staan. De halve kokosnoten werden ook nog aan de stok 

gedemonteerd. Ook voor de vrijwilligers van Tuinen worden de kerstpotten 

gemaakt.  

Want ook voor hun verzorgd John een bijeenkomst om kerststukken te maken.  

Later in december wordt er nog door het team kerstgroen geknipt in Baarn en 

in de Tuinen. 

Bloemen en zakjes vullen voor het “volk” gebeurt op de laatste dag. 

Geef je op voor de bijeenkomst Kerststukjes maken! 

 

 

 

 

 

 



Wie orchideeën  kweekt krijgt onherroepelijk met insecten te maken die de plant op allerlei manieren belagen.  

Ze eten van de bladeren of wortels, prikken erin of eten ervan…  

Een aantal insecten produceren honingdauw waardoor de hele boel plakkerig wordt en uiteindelijk wordt het blad helemaal zwart.  

Helemaal niets doen betekent vaak het einde van de plant. 

Jeroen vertelt alles over biologische bestrijding van ongedierte die voor kunnen komen op onze orchideeën. Bladluis verspreidt zich in het 

donker.  

Hoge temperaturen vinden de meeste beestjes ook prettig.  

De lieveheerbeestjes zijn heel goed voor de blad- en wolluis.  

Sluipwespen worden ook overal ingezet, maar ja wie wil er nu sluipwespen in zijn huis?  

Jeroen toont vele mooie uitvergrote dia’s zodat je heel goed de luisjes kunt bekijken. 

 

Ook op ‘onze’ orchideeën komen een aantal hardnekkige plagen voor en deze avond zal  Jeroen 

wat meer ingaan op die plagen waar orchideeën zoal last van hebben. Wolluis, dopluis, schildluis, 

bladluis en spint komen aan bod en hij zal aan de hand van foto’s de mogelijkheden en 

onmogelijkheden wat hier ‘biologisch’ aan te doen is toelichten en waarop gelet moet worden om  

de plagen onder controle te krijgen en te houden.  

 

Neem in een plastic zakje of bak uw aangetaste orchidee mee dan kan Jeroen ter plekke vertellen 

hoe wij er mee om kunnen gaan en bestrijden.  

Hij kan ze ook 'behandelen' op z'n werk en als het goed gaat dan krijgt u de plant  

 op de volgende bijeenkomst weer terug. 
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Met deze  pittige kerstpuzzel bent u  een poosje bezig.  

Elk plaatje vormt een woord en de woorden vormen samen een zin.  

De plaatjes staan kriskras door elkaar.  

De cijfers geven de volgorde aan.  

Lever uw oplossing op de Kerstbijeenkomst in bij mij en 

uit de goede oplossingen wordt een winnaar getrokken. 

Wie weet bent u de gelukkiger. 

Succes Nel  

Kerstpuzzel : 
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Voorzitter: John Nieuwenhuis 
Telefoon: 035 5412519  
 
Secretaris/ledenadm:      

Nel van der Meer                                                                                                                                               Gezien voor u:   Bij Aliexpress   
0682002093                                                          
secretaris@orchidee-gooi.nl       
 
Website:https// www.orchidee-gooi.nl                                     
                           
Penningmeester:      
Udo Hasewinkel 030 6957139     
penningmeester@orchidee-gooi.nl         
           
                                                                                                                                   
 

Bankrekeningnummer:  
IBAN:NL78RABO0381060047  
T.n.v. Orchideeënkring ’t Gooi 
           
Clubblad:                                                 
Nel van der Meer                  
Madameperenlaan 7                                          
3452 EN  Vleuten 
phvandermeer@gmail.com  

 
Erelid:                                                                                                                              
John Nieuwenhuis   
                                                                                      
 

Leden van Verdienste:  
Hennie Nieuwenhuis 
  
 
Bestuurslid/potgrond 
Hennie van den IJssel 
0348 451876                                                                                              
  
Bestuurslid Alg. Zaken  
Fred Siesling 

mailto:secretaris@orchidee-gooi.nl
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Orchideeën Vereniging ’t Gooi                                                              

2019 :  16 december.  

2020 : 6 febr, 23 april, 18 juni, 20 aug, 8 okt, 14 dec.  

https://www.orchidee-gooi.nl 

Bijeenkomsten 2020:  

 

Kring Utrecht 

2019: 21 december. 

2020: 30 jan, 25 april, 27 jun, 29 aug, 17 okt, 12 dec.  

Bijeenkomsten 2020: 

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

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

                                                                                                                                                                              Gezellige Kerstdagen en goed, gezond 2020 
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