
 

 

        

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

                    
 

                  
                                               
      

 

 

 

 

 

 

                                                                           
Jaaroverzicht-Udo en Nel.  Lezing over Suriname ,door Gerard van Heusden 

 Orchideeën Vereniging 

Blauwe pijlgifkikker 



 

Van de voorzitter,  

 
Alle eerst beste orchideeën vrienden, de beste wensen voor 2023 en hopelijk zonder corona. 

De kerstavond was ondanks de kou heel bijzonder met een moeilijk kerststuk. Toch heb ik goede resultaten gezien. 

 

Wat natuurlijk aardig is dat je de stenen potten goed kan gebruiken voor je orchideeën.  

Ik zelf heb mijn 10 Cattleya’s in de stenen potten gezet en met goed resultaat . Vanwege de vorm is het ook niet zo 

lomp ding.  

Af en toe een beetje schoon borstelen , wel onderin gaten boren en afdekken met wat kromme scherven voor de 

afsluiting.  

Zo dit is wel genoeg over het kweken met steen. 

 

De kerstbingo was een groot succes met leuk een mooie  prijzen in de lekkere warme lezing lokaal.  

Volgende kerstbijeenkomst gaan we dat weer doen. Ook de verloting was weer een mooie afsluiting,  

Het wordt wel per keer bekeken of we dat zo groots kunnen blijven handhaven.  

Want bij het bedrijf Floricultura hebben ze ook, zoals bij andere kwekerijen de nodige energie problemen. 

 

Deze donderdag avond staat in het teken van de jaarlijkse ledenavond met: 

Verslag van Udo  de penningmeester.  

Verslag van John en Nel over wat we afgelopen jaar gedaan hebben.  

Niet onbelangrijk de bestuurssamenstelling, zolang er niemand zich meldt blijf ik voorzitter.  

Nel krijgen we ook niet weg, waar vinden we een betere secretaris. ( nergens, nooit ) 

Dan Udo zo’n goede penningmeester mag niet weg!!  
Fred lukt niet altijd aanwezig te zijn  maar hij blijft wel. 

Daarnaast hebben we buiten het bestuur Hennie van de IJssel, die altijd aanwezig is om 

hand en span diensten te verlenen. 

Zulke mensen hebben we nodig om de club draaiend te houden.  

Er staat nog altijd een vacature , dus heb je zin in zo’n leuke job meld je !! 

                                                                                                                                                                           Tot 9de februari.  John 

 



 
Agenda  
Donderdag 9 februari  

19.00u             hek en Buitenhof-kas open, er is koffie en thee 

19.30u                   start en mededelingen en verslag van Udo en Nel 

20.00u – 20.15u    Korte pauze 

20.15u – 20.45 u   Lezing Surinamepauze  

20.45u – 21.15u    Pauze en verkoop loten 

21.15u – 21.45u    Tweede deel lezingplantbespreking  

21.45u – 22.15u     Plant bespreking  en verloting 

22.15u                   Sluiting en opruimen. 

 

  

 

Besluiten van het bestuur wegens oplopende prijzen: 
De loten worden 1 euro per stuk, was 50 cent. 

Koffie,  thee en limonades blijft 50 cent.  

Bier en wijn wordt 1 euro, was 50 cent.  

 

 

Denk om uw lidmaatschap voor 2023 te voldoen, 

wanneer u dat nog niet hebt voldaan. 
Bankrekeningnummer:  

IBAN:NL78RABO0381060047      

T.n.v. Orchideeënkring ’t Gooi 
Porto voor papieren boekje is 7,50 euro extra. 

 



Het jaarprogramma van 2023. 
  9  Februari jaaroverzicht en lezing over Suriname. 

13 April lezing over de  Disa orchidee door  Paul Stoppel 

15 Juni onderlinge tentoonstelling. Eventueel met oppotplantjes. 

17 Augustus komt Herman ter Borch met lezing en plantjes verkoop. 

12 Oktober lezing Cymbidium door John Esseling  

     met Jeroen over bestrijding ongedierte in de Cymbidiums  

     en verlotingsplanten ook met Cymbidums. 

14 December Kerstavond met de kerstbingo. 

 
De oppot plantjes van bijeenkomst oktober 2022. 

Wekelijks is de groei van het orchideetje te zien. 

In alle stekjes komen nu bloemstengeltjes uit.  

Duidelijk te zien of ze rosachtig of een lichte kleur bloemstengeltjes hebben. 

Ik ben benieuwd naar de bloei.  

De kerstavond was geslaagd zoals John al schreef in zijn voorwoord. 

De vermiste paraplu is weer bij de eigenaar. 

Introduce Elles Geitenbeek heeft zich aangemeld als nieuw lid.  

Onder aan het boekje staan de foto’s die door Fred Siesling zijn gemaakt. 
 

Helaas is Bert van Hummel een dag na de kerstbijeenkomst gevallen.  

Kaartje is welkom. Bert verblijft nu in revalidatie centrum  

Tergooi MC Blaricum  

Rijksstraatweg 1  

1261 AN Blaricum 

 

 

 

 



 

Lezing van Gerard van Heusden. 

Suriname. 

 

In 2017 is Gerard met een aantal 

vrienden naar Suriname geweest. Hij 

schrijft het volgende hierover: 

We zijn naar de Croeswijnen rivier 

geweest een zijrivier van de 

Coppename rivier.  

Daar hebben we verschillende 

orchideeën gezien. 

We zijn ook naar Brownsberg, een 

natuurpark van 8400 hectare dat in 

district Brokopondo ligt. 

Het regenwoud daar is een deel van het Amazone gebied. 

Ons uitvalsbasis hadden we in het plaatsje Groningen waar de moeder van een vriend 

woont. 

Groningen ligt in district Saramaccarivier. Verder zijn we naar west Suriname geweest over 

de weg naar Ajapuora. 

Als afsluiting naar Braamspunt waar we veel  vogels gezien hebben. 

Tijdens onze reis ook prachtige kikkers, vogels oa. Ara’s en aapjes gezien. 
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Brassia maculata - Spinorchidee 

 

Deze Brassia komt hoofdzakelijk voor in midden- noord-zuid Amerika  

Deze orchidee groeit op rotsen op een hoogte tot 750 meter. Deze plant is een warme groeiende epifyt, die een 

hoogte kan bereiken van één meter. Deze soort bloeit in het voorjaar met een paar tot veel grote, wasachtige, lang 

bloeiende, geurige bloemen. De bloemen bloeien tot 4 weken. De bloemen ruiken licht en zijn 12,5-20 cm in 

doorsnee. 

 

De hele zomer heeft de plant buiten  gestaan in de achtertuin. Daarna op zolder waar  het licht en warm is. 

 Op zolder krijgen de orchideeën weinig aandacht van mij , zo nodig beetje water en sporadisch mest . 

Tot dat ik begin december een bloemtak zag en toen heb ik een stokje erbij gezet. Later nog een tak. 

Nu bloeit de spinorchidee. Het is wel goed opletten naar vervelende beestjes. 

Plant staat in grove bark met wat kokosvezels , dan droogt de plant niet zo snel uit. 

 

Platystele schmidtchen                                                

Het is een klein warrig miniatuurtje orchidee 

Komt voor in midden zuid Amerika.  

Koel tot koude omgeving. Staat of hangt graag in de schaduw. 

De bloemtakjes groeien recht opstaand.  

 

lepanthes inaequisepala   

De ongelijke kelkblaadjes van deze Lepanthes schrijft Euganera op zijn website 

Groeit  in Ecuador hoog in de nevelwouden. Koel te kweken , 

verdraagt geen zon. 

  

                                                                          Nel  

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Voorzitter: John Nieuwenhuis

  

Telefoon: 035 5412519                                                                                   

 

Secretaris/ledenadm/Clubblad                               

Nel van der Meer                                                                                                                                       

0682002093           

                                                                                                        

phvandermeer@gmail.com 

      

Website: https// www.orchidee-gooi.nl                                     

                           

Penningmeester:      

Udo Hasewinkel 030 6957139     

penningmeester@orchidee-gooi.nl       

             

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

IBAN:NL78RABO0381060047 

 

Erelid:                                                                                                                              

John Nieuwenhuis  

Hennie van den IJssel 

                                                                                      

Leden van Verdienste:  

Hennie Nieuwenhuis 

Regina van den IJssel                                                                     

                            

  

   

Bestuurslid Alg. Zaken                                                                     

Fred Siesling                                                                                           

 

 

 

 

 

Orchideeën Vereniging ’t Gooi   
 

https://www.orchidee-gooi.nl 

 

Bijeenkomsten 2023 

8 februari – 13 april- 15 juni-17 aug- 12okt -14 dec. 

 

Kring Utrecht 

                                                                                                                        

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

                                                                                                                         

Bijeenkomsten 2023: 

                                                                                                                       

4-maart-13 mei-1 juli-26 aug.-14 okt. - 25 nov. 

                                                                                                                       

Botanische Tuinen – Wachendorffzaal of studenten-lab 
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