Orchideeën Vereniging

Geen bijeenkomst op 13 december

Beste Allemaal,
Wat zal ik zeggen in dit laatste stukje van dit jaar in ons clubblad?
Één ding en ik denk dat we het allemaal het zelfde zien, is dat dit jaar,
1) Een erg vreemd jaar is geweest.
2) Een jaar is geweest dat we niet graag over zouden willen doen.
3) Een jaar waar we als club erg weinig voor onze leden hebben kunnen doen.
De enige keer dat we gezellig bijeen konden komen was in Februari tijdens de jaarvergadering.
John stapte uit het bestuur en ik mocht de virtuele bestuurshamer van hem overnemen.
Ook werden Regina en Hennie van den IJsel gewaardeerd voor al het werk zat zij voor de club hebben gedaan. Regina werd benoemd tot “Lid
van Verdienste” en Hennie werd benoemd tot “Erelid” van onze club.
Alle drie waren en zijn zij geweldige krachten die altijd klaar staan om hun handen uit de mouwen te steken!
Helaas, vlak na de jaarvergadering sloeg Corona toe, waar we nu nog steeds mee zitten.
Wel hebben we dit jaar 2 maal een foto expositie / wedstrijd in het clubblad kunnen organiseren.
Heel leuke en mooie zijn er beide keren ingezonden en door jullie beoordeeld.
Mocht de situatie blijven zoals hij nu is gaan we volgend jaar zeker zo een wedstrijd opnieuw doen.
Het laatste evenement dat we dit jaar zullen hebben is op 13 december. Dit evenement is in samenwerking met John tot stand gekomen.
We hebben 30 pakketten kerststukken bij John besteld
Om zo doende de mogelijkheid te geven om toch nog een kerststukje met orchideeën te kunnen maken.
Ook dit laatste event is aan strenge regels gebonden We kunnen niet met zijn allen bijeen komen, maar zullen individueel de pakketten moeten
ophalen.
Vooruit kijken is erg moeilijk/onmogelijk in deze tijd. Dus zal ik het niet wagen om iets van het volgende jaar te zeggen.
Diep in mijn hart hoop ik dat we volgend jaar bijeen kunnen komen, en weer een of meerdere gezellige clubavond(en) kunnen beleggen.
Alles wat mij rest is jullie allemaal een fijne en gezegende Kerst, een goede gezellige jaarwisseling, en een goed begin van 2021 toe te wensen.
Gér Brand-Paler

Welkom Fred en eindelijk samen .
Sinds 28 oktober is de voorzitter Gér Brand-Paler verenigd met zijn Fred Paler uit de Filipijnen.
12 jaar geleden getrouwd en nu eindelijk een verblijfsvergunning , dat is een felicitatie waard voor beide.
Ha, ha en onze vereniging een lid erbij. Gefeliciteerd namens , Udo, Fred en Nel

Plantbespreking van Nel van der Meer.
Met het water geven van de afgelopen dagen kwam ik verschillende bloeiende
orchideeën tegen van zolder tot in de keuken toe. Jammer dat we geen bijeenkomst
kunnen houden of de onderlinge tentoonstelling ,want dan had ik verschillende
planten kunnen inbrengen. Nu maar via deze weg en eigenlijk hoop ik dat het
navolging bied van uw bloeiende planten met een kleine beschrijving van groei tot
bloei.
Deze Maxillaria picta was eerst van Pim Beirens en nu een jaar in mijn bezit.
Ik heb de plant meer binnen gehad dan buiten afgelopen zomer. Tegen bescherming
van de zon en zoals slak beschadigingen Wel op een lichte plaats gezet en met zoveel
mogelijk lucht beweging. Alleen dompelen, 3 cm onder de rand, in lauw water en
soms wat voeding toegevoegd. Nu geurt het hele huis van de 22 bloemen!

Coelogyne uit Bangkok
Maar welke ? Vijf jaren geleden werd ik uitgenodigd bij een zeer (verwaarloosde)
bejaarde piloot.
Ik kreeg het verzoek dat ik zijn kasje leeg moest halen, want daar stonden orchideeën
in die hij op zijn reizen had gekocht. Hij was een nog nooit lid van een kring of NOV
geweest.
Kasje was bomvol, 99% is in de kliko beland en wat nog een beetje groen vertoonde
heb ik geprobeerd te redden. Het enige wat benoemd werd ,was het land of plaats
van herkomst. Nu bloeit de Coelogyne voor het eerst en ik zal het fijn vinden welke
naam erbij hoort. Wie kan mij helpen?

Isabelia virginalis .
Dit kleine orchideetje komt voor in noordoosten van Zuid Amerika sinds 1968 wordt het samen gevoegd
met het geslacht Neolauchea.
In 2001 werd het derde geslachtsnaam Sophronitella toegevoegd.
Dat allemaal voor een miniatuurtje.
De bulbjes zijn omgegeven met een netje tenminste dat lijkt zo.
Het is een koel tot warm soortje van 20˚ tot 27 ˚ in de zomermaanden en niet in felle
licht hangen , maar schaduw rijk.
De bloei is november en december. In de wintermaanden matig met water geven.

'Nelly Isler' Ze wordt ook wel de Dansende Dame genoemd. Een heerlijke intens
geurende orchidee Zet plant op een lichte plek, maar niet ín de zon, koel en
luchtig, je kan hem 's zomers buiten zetten. Geef de orchidee water als het
mengsel bijna droog is. In wintermaanden geen mest !

Cattleya maxima Lindl
Oorspronkelijk uit Peru.
Gekocht bij Ecuagenera enkele jaren terug ,bij
een symposium bijeenkomst in Utrecht.
Water en op tijd voeding geven dus niet zo
moeilijk.
Als dank elk najaar prachtige bloemen

Epidendrum porpax
De plant op een lichte plaats hangen
en kan zelfs beetje zonlicht verdragen.
Indien de bladen rood gaan kleuren
dan in de schaduw. Tijdens de
groeiperiode moet er ruim water
gegeven worden. In de winterperiode
doe ik wat minder Af en toe dompelen
in regenwater met voeding van
Akerne.
Laat zich ook makkelijk stekken want
losse stukjes zet ik op een klein lokje.

Leptotes pauloensis Dit miniatuurtje groeit in Brazilië in de regenwouden als een epifyt hoog in
bergbossen. Ze kan meerdere keren bloeien tijdens een seizoen.
Het is een warme tot middelzware soort die ik het hele jaar door water geef. Ik geef bij elke gietbeurt beetje
mest wel minder in de winter.
Het kan worden gekweekt op een blokje maar in een potje kan ook. Zorg wel er dan voor dat het tussen de
gietbeurten door het mengsel droog is en gebruik een kleine pot.

Deze Lalea lundii behandel ik hetzelfde als de Cattleya Maxima.

Niet laten uitdrogen en kan goed tegen de
warmte.

Bestuur wenst u alleen
Fijne sfeervolle Kerstfeest
en
Gezond goed Nieuwjaar

Gér

Nel

Udo

Fred

Contributie 2021 / Clubboekje per post
Het einde van het jaar nadert en dat wil zeggen dat uw penningmeester zich weer op mag maken voor het financiële jaarverslag. Het is
momenteel nog een beetje koffiedik kijken, maar ik heb zo’n vaag vermoeden dat we met een klein verlies zullen gaan afsluiten. Het hangt er
een beetje vanaf of de binnengekomen contributies de vaste lasten zullen dekken. Wat we natuurlijk missen zijn de inkomsten van de
clubavonden. Toch lijkt het me al met al nog geen ramp te gaan worden, want we hebben immers nog wat vlees aan de botten in de vorm van
spaartegoed. Om dat op te maken is natuurlijk zonde omdat we in de post-coronatijd, die aan de horizon lijkt te gloren, met zijn allen toe willen
groeien naar het 50e jubileum van onze kring. En dat moet natuurlijk een knaller worden!
Naast de financiële ruimte vind ik het ook relatief goed nieuws dat dit jaar uiteindelijk maar 3 leden geen contributie hebben betaald. Mijn
complimenten aan u allen dat u in deze moeilijke tijd uw vertrouwen in ons voortbestaan hebt getoond door het gevraagde bedrag voor
afgelopen jaar te betalen. Uiteraard hopen we dat dit vertrouwen dubbel en dwars wordt vergoedt met een spoedige heropstart van onze
kringavonden met veel wetenswaardige en gezellige programmaonderdelen.
Het volgende nog even ter herinnering:
Contributie 2021 Zoals vermeld in het oktober digi-boekje, is de contributie voor 2021 vastgesteld op € 5,00 per lid en € 7,00 bij twee leden
in een huishouden. Ik kan u melden dat inmiddels 26 leden hun contributie 2021 hebben overgemaakt en ook dat vindt ik
bewonderenswaardig goed nieuws. Ik hoop naar aanleiding van dit bericht weer de betalingen te mogen zien op onze rekening voor 31 januari
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Clubboekje per post Ook in het oktober digi-boekje kon u lezen dat er een bedrag gevraagd wordt in geval u het clubboekje nog per post wilt
blijven ontvangen. Het bedrag dat daarvoor wordt gerekend is € 7,00 per kalenderjaar. Uit een enkele betaling die ik inmiddels heb ontvangen
blijkt dat dit nog even een verduidelijking behoeft: Dit bedrag komt bovenop de contributie die u betaalt! Van deze betaling geldt overigens
wel dat hij uiterlijk 31 januari ontvangen moet zijn. De clubboekjes per post zullen namelijk alleen nog verzonden worden aan de leden die
hiertoe hun interesse middels betaling hebben aangegeven!
Zo, dit was weer een serieuze noot van uw penningmeester. Mag ik u daarnaast op persoonlijke titel nog een heel fijne kerst en een goede
jaarwisseling toewensen. En voor het nieuwe jaar staat voor mij de wens voorop dat er effectieve maatregelen worden gevonden tegen het
Covid-19 virus die het ons weer mogelijk zullen maken gezellig bij elkaar te kunnen komen in de Botanische Tuinen !!
Udo Hasewinkel, penningmeester

•
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Online Verkiezing Orchideeënvereniging 't Gooi oktober 2020
15 Cattleya - Magda Dutrieux (26%, 29 Stemmen)
14 Cambria - Magda Dutrieux (16%, 18 Stemmen)
16 Phalaenopsis - Magda Dutrieux (15%, 17 Stemmen)
1 Cattleya hybride - Pim Beirens (12%, 13 Stemmen)

•

11 Bulbophyllum weberi philippines - Nel (11%, 12 Stemmen)

•
•

8 Phalaenopsis Elégant "Magic Sézanne" – J.v. Schaik (5%, 6 Stemmen)
4 Cattleya hybride - Jan Bakker (5%, 5 Stemmen)

•

12 Ornithocephalus species - Nel van der Meer (3%, 3 Stemmen)

•
•

3 Cattleya hybride - Jan Bakker (2%, 2 Stemmen)
5 Dendrobium phalaenopsis - Ria Bakker (2%, 2 Stemmen)
10 Cattleya hybride - Jeroen van Schaik (1%, 1 Stemmen)

•

13 Pleurothallis sertularioides - Nel van der Meer (1%, 1 Stemmen)

•

2 Cattleya hybride - Jan Bakker (1%, 1 Stemmen)
7 Phalaenopsis - Ria Bakker (0%, 0 Stemmen)
6 Cambria - Ria Bakker (0%, 0 Stemmen)
9 Vanda - Jeroen van Schaik (0%, 0 Stemmen)
Totaal aantal stemmers: 41

•

•
•
•

Gelezen in de bloemenkrant :
Floricultura lanceert de Phalaenopsis AromorA serie. Een oogstrelende serie van
Phalaenopsis rassen die stuk voor stuk aangenaam geuren.
“AromorA serie heeft iets extra’s. Met haar verleidende geuren streelt ze ook de neus. Zo
creëer je een rijke beleving waarmee je je klanten en hun eindklanten verrast.” aldus Ronald
van Geest, directeur van Floricultura. “Daarnaast hebben de rassen uit de AromorA serie
uitstekende takprestaties en hebben ze een vergelijkbare houdbaarheid met onze andere
rassen.”
Start met 5 rassen
De Phalaenopsis AromorA serie start met 5 rassen waaronder de heerlijk geurende Secret
Fragance. Het is inmiddels de vijfde Phalaenopsis serie die Floricultura uitbrengt. Eerder zijn
Lingua en Elastica, Flowerful en Eccentrix al geïntroduceerd.

Voor wie John aan het werk wil zien.
Filmpje kerststukje maken
De link naar het instructiefilmpje:
https://www.uu.nl/botanischetuinen/vrienden/activiteiten-vrienden-2020
Het filmpje staat helemaal onderaan de pagina.

Als u het weet , weet ik het ook: Oplossing naar
phvandermeer@gmail.com

Voorzitter: Gér Brand-Paler
Secretaris/ledenadm:
Nel van der Meer
0682002093
secretaris@orchidee-gooi.nl

Erelid:
John Nieuwenhuis
Hennie van den IJssel
Leden van Verdienste:
Hennie Nieuwenhuis
Regina van den IJssel

Website:https// www.orchidee-gooi.nl
Penningmeester:
Udo Hasewinkel
030 6957139
penningmeester@orchidee-gooi.nl

Orchideeën Vereniging ’t Gooi
8 okt en 14 dec. gaan niet door
https://www.orchidee-gooi.nl

Bankrekeningnummer:
IBAN:NL78RABO0381060047
T.n.v. Orchideeënkring ’t Gooi

Kring Utrecht
17 okt, gaat niet door12 dec.
https://www.nov-orchidee.nl/orchideeenkringutrecht.nl/

Clubblad: Nel van der Meer
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 in 2021
Nel

