
 
 

        
 

 

  

 
 

                       Corona oktober  digi-boekje 
 

                         Geen bijeenkomst  op 8 oktober  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Orchideeën Vereniging 



 

Beste leden ‘t Gooi, 

 

Gelukkig zijn de omstandigheden waarin we leven 

een beetje beter geworden, maar terug keren naar 

de oude situatie zoals  de omstandigheden dat we 

gezellig bijéén kunnen zijn zie ik dit jaar niet een 

realiteit worden. 

Helaas nu we dus elkaar erg weinig zien en/of spreken door te doen 

met  adviseren in bepaalde zaken betreffende de orchideeën is de 

club samenhang minder geworden.  

Des ondanks dat is de  liefde voor de orchideeën nog steeds groot en 

proberen we ze zo goed mogelijk te verzorgen. Ik ga er vanuit dat de 

tijden zullen veranderen zodat we weer bij elkaar kunnen komen.  

Het bestuur probeert, gedurende de corona tijd, zonder dat we bij 

elkaar kunnen zijn het een en ander voor de club leden te 

organiseren, zodat we toch een soort van samenzijn hebben en van 

de orchideeën kunnen genieten. Ik vraag jullie allen om de moed er in te houden en de club ook in de komende jaren te blijven steunen in deze 

voor ons allen niet makkelijke tijden. Ik vertrouw er op dat jullie allemaal, net als het bestuur, de club hoog in het vaandel zullen blijven houden.  

Nu niet in de vorm van de plant bespreking maar in de vorm van  de foto’s in ons clubblad. 

Om toch nog wat van de orchideeën te kunnen genieten en ze te beoordelen was er in september weer een foto-evenement.  Bij dit laatste 

evenement waren er 9 inzenders met 24 foto’s  Ik hoop bij het volgende  foto-evenement in oktober de inzending nog meer leden meedoen.  

De corona omstandigheden zorgen er voor dat we zoals ik aan het begin al zei, dat dit jaar de bijéénkomsten niet meer kunnen plaatsvinden. 

Ook het gezellig kerststukje maken hebben we met behulp van John kunnen aanpassen. Het gezellig samen een kerststukje maken vervalt dus 

ook maar John gaat doe-het-zelf kerststukje pakketten samenstellen.  

Er zijn 30 stukjes beschikbaar. De eerste 3 zijn al gereserveerd voor de fotowinnaars.  

Wie het eerst betaalt , die het eerst maalt. De kosten voor een pakket is 8 Euro. 

Er is binnen het bestuur van de club een voorstel gedaan om de contributie van volgend jaar aan te passen.  

Hoe en waarom en wat de contributie voor volgend jaar zal zijn, zal Udo in dit boekje beschrijven. 

Terwijl ik mij nog steeds bezig hou met het gevecht tegen de bladluizen, dat bijna gewonnen is, wens ik jullie allemaal een goed en gezond 

najaar toe. 

 

Gér Brand-Paler 



 

Contributie 2021 / Clubboekje per post / Kerststukje 2020 

 

Contributie 2021 

Het bestuur heeft zich beraad over de hoogte van de contributie voor het komende jaar en heeft gemeend daarbij rekening te willen houden met de 

gevolgen van de coronacrisis. Met name de gevolgen van de lockdown en andere regelgeving die ertoe hebben geleid dat we sinds februari niet meer in de 

gelegenheid zijn geweest om elkaar te ontmoeten op de kringavonden. U heeft immers uw contributie voor het lopende jaar betaald en heeft toch veel 

moeten missen!  

We willen onze leden daarom tegemoetkomen door voor het jaar 2021 een contributie vast te stellen van € 5,00 per lid en € 7,00 bij 2 leden in een 

huishouden. We hopen daarbij uiteraard dat de kringavonden weer zo spoedig mogelijk kunnen worden hervat. Tegelijkertijd is er het besef dat we een 

klein bedrag zullen moeten rekenen om enkele vaste lasten zoals verzekering en bankkosten . 

Clubboekje per post 

Het clubboekje, dat 6 keer per jaar wordt vervaardigd door Nel kent 

inmiddels zowel een digitaal als een versie verzonden per post. Tot dit 

moment zijn de kosten die worden gemaakt voornamelijk te danken aan de 

papieren versie en de portokosten daarvan. De kosten zijn altijd beschouwd 

als een kostensoort die wordt belast aan de gehele kring.  

Als we over zouden kunnen gaan op uitsluitend digitale verzending, dan 

zou dit in feite een relevante bezuiniging opleveren en heeft daarom de 

voorkeur van het bestuur. Maar we willen rekening blijven houden met 

leden die het boekje nog wel in papieren versie willen blijven ontvangen. 

Daarom heeft het bestuur besloten om de leden die de papieren versie nog 

per post willen blijven ontvangen een bijdrage te vragen van € 7,00 per 

kalenderjaar.  

Mocht willen overstappen naar de digitale versie, dan hoeft u 

bovengenoemd bedrag niet te betalen, maar is het van belang dat uw 

emailgegevens correct zijn aangeleverd bij Nel. 

phvandermeer@gmail.com   of  ph1949@xs4all.nl  
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Kerststukje 2020 

Elders in dit boekje heeft u kunnen lezen over de mogelijkheid om dit jaar de 

bestandsdelen voor een kersstukje op te halen. Mocht u dit een leuk idee vinden en 

dus deel wilt nemen aan dit initiatief, dan kunt u dat doen met een bijdrage van € 

8,00 per stukje. Het maximum aantal deelnemers is gesteld op 30 personen.  Als u 

gewend was om introducees mee te nemen, dan kunt u uiteraard deze personen ook 

dit jaar blij maken met een doe-het-zelf pakket door het bedrag te vermenigvuldigen 

met het aantal mensen die u hiermee wenst te verblijden. 

U kunt uw deelname bevestigen door uw bijdrage over te maken.  

Het afhalen is op zondag 13 december in de schuur van de Botanische Tuin. Het 

afhalen wordt in uur blokken verdeeld  zodat we genoeg afstand kunnen houden. 

Met een kopje koffie en kerstkransje kunnen we toch nog even babbelen. 

Mocht u vragen hebben over betalingen of andere zaken die hierboven zijn vermeld, 

dan kunt u mij bereiken via email penningmeester@orchidee-gooi.nl  

of mijn mobiele nummer 06-23700887. 

                                                       Udo Hasewinkel, penningmeester  

 

Betalingen met vermelding:  

Contributie 2021                        € 5,00 /  € 7,00 

Clubboekje per post                   € 7,00 

Kerststukje                                  € 8,00 

Rekening:  

NL78 RABO 0381 0600 47  

t.n.v Orchideeënkring ’t Gooi  

 

 

 

                               Op de afhaaldag van de kerststukjespakket  13 december staat er een tafel waar u ook bark en voeding kan kopen. 
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Online Verkiezing Orchideeënvereniging 't Gooi augustus 2020 

 

• 18 Cattleya (geel) - Jan Bakker (20%, 11 Stemmen) 

• 3 Paphiopedelium Black Jack - Nel van der Meer (13%, 7 Stemmen) 

• 23 Paphiopedilum Maudiae Femma - Udo Hasewinkel (13%, 7 Stemmen) 

• 10 Encyclia citrina - Pim Beirens (13%, 7 Stemmen) 

• 15 Zygopetalum Big Red One - Ria Bakker (11%, 6 Stemmen) 

• 7 Cattleytonia (Cattleya x Broughtonia) - Annemieke Nagtegaal (7%, 4 Stemmen) 

• 19 Cattleya Jan (wit) - Bakker (4%, 2 Stemmen) 

• 24 Dendrobium nobile - Udo Hasewinkel (4%, 2 Stemmen) 

• 6 Calanthe reflexa - Jeroen van Schaik (4%, 2 Stemmen) 

• 2 Maxillaria sophronitis - Nel van der Meer (4%, 2 Stemmen) 

• 9 Eulophia euglossa x Eulophia guineensis - Annemieke Nagtegaal (2%, 1 Stemmen) 

• 22 Cattleya - Magda Dutrieux (2%, 1 Stemmen) 

• 17 Bletilla hybrida - Jan Bakker (2%, 1 Stemmen) 

• 21 Cambria - Magda Dutrieux (2%, 1 Stemmen) 

• 20 Zygopetalum - Magda Dutrieux (0%, 0 Stemmen) 

• 16 Phalaenopsis - Ria Bakker (0%, 0 Stemmen) 

• 14 Miltonia Sunset - Ria Bakker (0%, 0 Stemmen) 

• 13 Vanda Dark Chocolate Brown - Gér Brand Paler (0%, 0 Stemmen) 

• 12 Phalaenopsis - Gér Brand Paler (0%, 0 Stemmen) 

• 11 Cypripedium flavum - Gér Brand Paler (0%, 0 Stemmen) 

• 8 Coelogyne massangeana - Annemieke Nagtegaal (0%, 0 Stemmen) 

• 5 Phalaenopsis - Jeroen van Schaik (0%, 0 Stemmen) 

• 4 Vanda - Jeroen van Schaik (0%, 0 Stemmen) 

• 1 Dendrobium crystallinum - Nel van der Meer (0%, 0 Stemmen) 

 

 

De volgende foto-wedstrijd is vanaf 1oktober  - tot 31 oktober kunt u insturen en stemmen vanaf 1 november  - tot 21november  

Jeroen verzorgt perfect de ingestuurde foto’s en de telling.  

Ik hoop en dat zal fijn zijn als we meer deelnemers krijgen. 

Stuur u foto’s op naar :secretaris@orchidee-gooi.nl  

Of naar mij  phvandermeer@gmail.com 

De ingezonden foto’s zijn dan onder een speciale link te vinden op: 

De link naar de pagina: https://orchidee-gooi.nl/online-verkiezing-2020/  

Jan gefeliciteerd met je eerste plaats. 

Je hebt Kerststukje pakket gewonnen 

mailto:secretaris@orchidee-gooi.nl
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Gelezen in de Bloemenkrant:  

De betekenis van orchideeën 

Al sinds de oudheid worden bloemen en planten gebruikt om de ander iets duidelijk te maken. De middeleeuwen, maar ook al in perioden 

daarvoor werd veel waarde gehecht aan symboliek. De rode roos bijvoorbeeld, als teken dat je van de ontvanger houdt, is overbekend. Maar 

waar staat de orchidee eigenlijk voor? 

In de Oudgriekse samenleving stond de orchidee bekend als vruchtbaarheidsplant en was het een teken van mannelijkheid. Later, tijdens de 

Victoriaanse tijd, werd de orchidee in Europa geroemd om haar schoonheid, rijkdom en kracht.  

 

Orchidee van de maand: de Oncidium 

Van een afstandje ziet Oncidium eruit als een groene plant met een stralend bloeiende kroon, maar van 

dichtbij blijkt deze schone dame heel veel kleine bloemetjes te dragen.  

Oncidium wordt ook wel heel wild tijgerorchidee genoemd, omdat de bloem vaak in geel en bruin 

voorkomt. 

Styling 

De felle bloemen van Oncidium vragen om passend tegenwicht aan de onderkant: zwart glanzend porselein 

of dieprood keramiek laten de kleur extra mooi uitkomen, net als hout, voor wie liever een natuurlijk 

stijlstatement maakt.  

 

 

Verzorging Oncidium 

1. Licht: Zet de Oncidium op een lichte plaats, maar niet in direct zonlicht. 

2. Temperatuur: De Oncidium houdt van een gematigde tot warme omgeving. 

3. Water: Een orchidee mag niet te nat staan. ... 

4. Besproeien: In de winter- en zomermaanden kan de luchtvochtigheid 

laag zijn in de woning. 

 

 

      

 

      

 

 



 

 

Hans Son schrijft reactie op boekje augustus  

Met veel plezier lees ik altijd je digitale boekje en ik ga deze keer ook zeker 

meedoen aan de fotowedstrijd aangezien de kas de laatste weken volhangt met 

bloemen (met name stanhopea’s). 

 Over stanhopea gesproken, in het artikel over madagaskar wordt de stanhopea 

graveolens genoemd, maar de foto is van een ander soort stanhopea, namelijk 

een connata. De bloem en bloeiwijze verschillen nogal, de connata is een korte 

gedrongen bloem, die paar gewijs groeit (heel soms met 3 bloemen) en deze 

vorm valt onder de primitieve soorten. Terwijl de graveolens een lange sierlijke 

bloem heeft die per 3,4,5, soms wel 6 bloemen groeit en past onder de occulata 

groep in de stanhopea familie. 

  

  

 

Groet Hans  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Voorzitter: Gér Brand-Paler 
 
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                                                
                  

 

 
Erelid:                                                                                                                              
John Nieuwenhuis   
Hennie van den IJssel                                                                                      
 

Leden van Verdienste:  
Hennie Nieuwenhuis   
Regina van den IJssel 
  

 

Orchideeën Vereniging ’t Gooi                                                              

8 okt en 14 dec. gaan niet door   

https://www.orchidee-gooi.nl 

 

Kring Utrecht 

17 okt, gaat niet door12 dec.  

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

 

phvandermeer@gmail.com 

                                                                                                                                
potgrond  - vacant                                                                                                
                                                                                                                           
Hennie van den IJssel  
0348 451876   
                                                                                                       
Alg. Zaken                                                                                                           
Fred Siesling 

Bestuurslid: vacant 
Iemand met heel veel zin en sterke armen 
 
  
                                                                                        Tot volgende keer en allemaal veel goeds !             
                                                                                                           Nel van der meer 
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