
 
 

        
 

 

  
 
 
 

                   Bijeenkomst 6 februari 
 
 
         Alles over Sézanne  Orchideeënshow 2019. Door John Nieuwenhuis 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ter ere van de doop van de Phalaenopsis elegant "de magische droom" 

De la production Bernhard Orchideeën Pays Bas 

Door Philippe Bonnotte, voormalig burgemeester van Sézanne 

En de burgemeester van Sézanne Sacha Hewak 

 
 

 Orchideeën Vereniging 



 

Herinnering voor wie nog moet betalen: 

Lidmaatschap 2020 :   

15 euro kunt u overmaken op  rekening. 

Bankrekeningnummer:  

             

IBAN:NL78RABO0381060047  

T.n.v. Orchideeënkring ’t Gooi  

 

AGENDA 

 

Donderdag 6 februari 2020 

 

 

19:00  Hek en deur open,  

koffie & thee is aanwezig. 

 

19:30           Opening, 

           ledenvergadering. 

                    Verslag secretaris 

                    Verslag penningmeester  

                    Bestuurswisselingen 

 

20:00  Korte pauze 

20:15  Eerste deel “Sézanne” door John en Jeroen. 

20:45  Pauze en loten verkoop 

21:15  Tweede deel “Sézanne” 

21:45  Plantbespreking gevolgd door verloting 

22:15  Sluiting 
 

 

 

 

 Ik ben  uw nieuwe 

voorzitter! Gér Brand 

  
 



 

Van Heintje Davids, 

 

Heintje Davids is mijn grote voorbeeld: komen, gaan, komen, gaan, enz, enz!!! 

Het Heintje Davids effect. 

Maar daar is nu echt een eind aangekomen, dit is mijn laatste geschrift als voorzitter en ik mag nog één keer voorzitter spelen tot na de 

verkiezing van de nieuwe voorzitter. 

Na meer dan 40 jaar voorzitter in twee etappes is het ook goed om te stoppen. Ik ben het bestuur en de leden zeer dankbaar dat ik dit heb 

mogen doen.  

Dit sluit mooi aan om jullie een goed 2020 te wensen met veel kweekplezier en leuke en leerzame clubavonden. 

Terug kijkend naar onze kerstavond, een prima opkomst van ruim 50 leden, waarvan 40 deelnemers die een prachtig kerststuk gingen maken. 

Menig bloemist kan hiervan iets leren!!! Bravo. 

Dank aan alle vrijwilligers om alles voor te bereiden. Ook de verlotingstafel zag er goed uit, in deze nieuwe opzet geen bloemstukken, wel de 

kerstsfeer. 

Er was ook een prima kleine lezing van Jeroen over biologische bestrijding. Heel belangrijk om geen gif (chemie) te gebruiken tegen insecten. 

Hennie van den  IJssel is druk doende om zich in te leven voor het gebruik van de micro-camera, dat gaat steeds beter. 

Deze avond is onze ledenavond. 

De secretaris geeft verslag van het afgelopen jaar. De penningmeester laat zien hoe de financiën er voor staan.  

Tevens geeft de kascontrole wel óf geen goedkeuring (spannend). 

En dan de wisselingen in het bestuur. 

Ik, de voorzitter, stop er mee. Gér Brand heeft te kennen gegeven om die open plek in te vullen, dat hangt natuurlijk af van jullie goedkeuring. 

Hennie van de  IJssel stopt er ook mee, dit is echt een groot gemis voor de club. Hennie heeft zoveel klussen 

gedaan voor de club, enorm. Fred Siesling maakt al deel uit van het bestuur en zal enige taken van Hennie 

overnemen. 

Blijft dan nog één vacature voor algemene zaken. Voel je je geroepen om dit bestuur te versterken, meld je dan 

aan bij het bestuur. 

Na het vergaderdeel van deze ledenavond zal de rest van de avond in het teken staan van “Sézanne” Frankrijk. 

Met verhalen, film, foto’s, hapjes en drankjes, alles over deze bijzondere tentoonstelling van mei 2019. 
                                                                                                                                                              

Ik kijk uit naar deze avond, om voor jullie nog één keer als voorzitter op te treden. 

John 
 

 

                                                                                                                                                                      Deze foto is van 5 januari. De Cymbidium  is 3 weken later nog mooi ! 

 



 

Verslag van de bijeenkomst 15 

december 2019 

 

Tja zitten we al in 2020 en dan lees je hier 

nog iets over de kerstbijeenkomst van 

verledenjaar. 

Het is behoorlijk druk deze avond , ook van 

niet deelnemers van kerststukjes maken. 

John vertelt in grote lijnen hoe de avond er 

uit gaat zien en verwelkomt  Hoeni Tan een 

nieuw lid . 

Hij ontvangt een mooie orchidee , goed 

begin!   

Ook de 5 winnaars van de Kerstpuzzel 

krijgen een plantje .  

Daarna gingen de makers aan het werk . 

Bij terugkomst werd de plantenbespreking 

gehouden en Jeroen gaf zijn lezing over 

ongedierte. Ook de miniatuurtjes met de 

micro camera op het scherm te laten zien 

liep niet goed. Het scherm viel vaak uit. 

De verloting , waar ook de 5 grote decoratie 

“Kerstpalen “ werden verloot.  

De rode kerststerplantjes werden verloot. 

Iedereen ging na Prettig feestdagen en 

goed begin voldaan naar huis.  

Het werd een latertje, veel moest er opgeruimd worden. , de lange gang had o.a. John, Hennie en Fred. De leunstoelen zaten prettig, maar geeft 

wel extra veel werk  

 



 

Plant bespreking. 

Er waren maar 6 plantjes.  

 

Stelis Gemma. 

Komt van oorsprong uit Peru en groeit in het natte bergbos streken.  

Houd van koel tot warm tempersturen. 

De bladeren zijn een beetje grijsachtig , de ronde bolvormige bloemetjes houden zich 

gedekt onder de blaadjes. De bloeitijd is in de wintermaanden. 

 

 

 

Oberonia myosurus. 

Dit plantje viel eerst onder de Dendrobium geslacht en dat is in … Oberonia geworden.  

Het heeft wat spits toelopend bloemtrosje en heeft als bijnaam muizenstaartje gekregen.  

Groeit in Nepal en Himalaya gebergte hoog in de bergen. 

 

 

 

 

Jublieum activiteit. Februari 2017 oppot -workshop.  

De eerste maanden heb ik mijn plantjes in een couveusebakje 

gezet , daarna heb ik de cattleya’s in een potje opgepot.                                   

Nu 3 jaar later mijn eerste bloei.                         Nel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

Beste orchideeënvrienden. 

Na 25 jaar orchideeën te hebben geteeld in Pijnacker hebben we besloten om te stoppen met de kwekerij.  Om niet zomaar gedag te zeggen, 

dachten wij nog een keer de kwekerij open te stellen  voor u. Op 14 en 15 maart kunt U van 10.00u tot 16.00u de kwekerij bezoeken. Wij 

verwelkomen U graag  aan de Hoefslag 19 in Pijnacker. Het zal dan echt voor de laatste keer zijn dat u Cattleya’s kunt kopen voor Uw collectie, 

met of zonder bloemen. Om het interessant te maken hebben we een aanbieding van 6  halen en 5 betalen. 

Koffie en soep staat klaar. 

Met vriendelijke groet,                                    Hans Eijgenraam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek Eijgenraam Orchideeën 2013 

Nadat we in Wateringen waren geweest zijn we doorgereden naar Pijnacker naar de Cattleya-kwekerij van Hans Eijgenraam alwaar we een 

rondleiding van zijn vader kregen.  



 

 

 

 

Monopodiale en Sympodiale  groeiwijze. 

Als beginneling is het moeilijk te begrijpen  wanneer je leest:  deze orchidee groeit op monopodiale of op 

sympodiale  wijze.  

 

Monopodiale groeiwijze: deze orchideeën hebben een centrale omhoog groeiende stengel met bloemen o.a. 

Aerides, Vanda  en de bekende Phalaenopsis. 

 

 

Sympodiale groeiwijze: deze orchideeën hebben een wortelstok met naar 

één kant een nieuwe scheut. Deze scheut ontwikkelt zich tot een 

schijnknol. Aan de schijnknol ontstaat de bloemstengel. 

 

 

 

 

 

Er zijn 3 verschillende groeiwijzen te onderscheiden: 

Epifytisch 

Ze vormen luchtwortels en nemen voedingstoffen, zuurstof, koolzuurgas en stikstof uit de lucht met ook wat water wa arin wat 

sporenelementen zitten. De luchtwortels houden zich vast aan de bomen om de plant te steunen.  

Terrestrisch 

In de grond levend. De wilde orchideeën  

Lithofytisch 

Op de rotsen levend. Meestal bij subtropische soorten.  

 

 

 

 

 

 

 



 

De oplossing luidde:  

 

Het merendeel van de verandering die we denken te zien in het leven is te wijten aan waarheden die in en uit de gunst zijn.  

 Het woordje denken gaf bij allen een verwarring, kennen was dus niet goed.    
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Nederlandse Orchideeën Vereniging  

acties@nov-orchidee.nl 

 mobiel: 06 47 229 114  

Utrecht: 2 januari 2020  

Beste orchideeënliefhebber,  

Op zaterdag 21 maart 2020 wordt in wijkcentrum Parkzicht te Helmond de 

tweede voorjaars NOV Orchideeën dag gehouden, het ontmoetingsfestijn 

voor NOV leden en orchideeën liefhebbers in het algemeen.  

Ieder die op het gebied van orchideeën (in ruime zin) wat wil verkopen, 

ruilen of daar over informatie wil geven is op deze dag van harte welkom.  

Als NOV-lid krijg je de beschikking over een tafel en betaal je € 5,00 per 

tafel (120 x 90 cm). Meer tafels kan ook en kosten eveneens € 5,00 per tafel 

meer, mits u dit tijdig aanvraagt. Niet leden betalen voor de eerste tafel € 

35,00 en € 5,00 per meerdere tafel.  

Wil je deelnemen aan de vrijmarkt, geef je dan op per mail bij  

acties@nov-orchidee.nl 

 Opgave voor 2 maart 2020 verzekert je van een plaats en voldoende tafels. 

NOV leden gaan voor niet leden.  

De voorjaars Orchideeën dag is geopend van 10.00 – 15.00 uur.  

Verkopers dienen hun verkooptafel ingericht te hebben voor 10.00 uur en 

aanwezig te zijn tot 15.00 uur tenzij je voor die tijd bent uitverkocht. 

Inrichten van de tafels vanaf 09.00 uur.  

Locatie Wijkcentrum Parkzicht, Dierdonkpark, Helmond (wijk Dierdonk) 

Parkeren kun je op het parkeerterrein bij Albert Heijn.  

Toegang voor bezoekers is voor ieder gratis.  

Met vriendelijke groet,  

namens het NOV-bestuur  

Annemieke 
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Voorzitter: aftredend :John Nieuwenhuis 
Telefoon: 035 5412519  
Nieuwe Voorzitter: Gér Brand 
 
Secretaris/ledenadm:      
Nel van der Meer                                                                                                                                                
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 

 
 

 
Erelid:                                                                                                                              
John Nieuwenhuis   
                                                                                      
 

Leden van Verdienste:  
Hennie Nieuwenhuis   
 
  

 

Orchideeën Vereniging ’t Gooi                                                              

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

https://www.orchidee-gooi.nl 

Bijeenkomsten 2020:  

 

Kring Utrecht 

8 febr., 25 april, 27 jun, 29 aug, 17 okt, 12 dec.  

Bijeenkomsten 2020: 

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

 

 phvandermeer@gmail.com                                                                                    Masdevallia Werkgroep  

Bestuurslid/potgrond                                                                                         28 maart; 4 juli; 24 oktober                                                                                                                                                                       

Aftredend:                                                                                                              Wachendorffzaal   Botanische tuin Utrecht 
Hennie van den IJssel  
0348 451876   
                                                                                                       
Alg. Zaken                                                                                                           
Fred Siesling 

Bestuurslid: vacant  
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