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American party

Tentoonstelling met keuring KCO

KRINGMIDDAG, ZATERDAG 21 december in
WOON- EN ZORGCENTRUM “DE KOPERWIEK”
KOPERWIEKLAAN 3, BILTHOVEN,
AANVANG 13. 30 UUR

Jan van der Linden
Orchideeën

Engsteeg 2
5306 TM Brakel
Tel: 0418-671686

Openingstijden: Vrijdag en zaterdag van 10:00 tot 17:00

www.orchideeenvdlinden.nl
info@orchideeenvdlinden.nl

Agenda:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening en mededelingen.
Tentoonstelling met KCO keuring
Stemmen
Pauze en lootjes verkoop
Uitslag met bespreking
Loterij en daarna sluiting.

Orchideeën Wubben Sinds 1958
Openingstijden: Dinsdag t/m Vrijdag van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur, Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Tolakkerweg 162, 3739 JT HOLLANDSCHE RADING, NL Telefoon: 035- 5771222 – Fax: 035-5772103 e-mail: info@orchidwubben.com
WWW.ORCHIDWUBBEN.COM

Beste leden,
Nog een paar weken en er is alweer een jaar voorbij waarin voor u en mij zeker weer van alles is gebeurd en gaan we het jaar 2020 in.
Het lustrum jaar voor Kring Utrecht en we willen dit toch niet helemaal ongemerkt voorbij laten gaan. Wat we precies gaan doen hoort u in de
loop van het jaar.
De laatste bijeenkomst van 2019 sluiten we weer af met onze Amerikaanse party en we hopen ook dat iedereen weer iets mee neemt voor weer
een geweldig gevulde tafel.
Wij zorgen dat er dan iets te drinken is.
We hebben ook de onderlinge tentoonstelling. Neem uw bloeiende orchideeën mee! Dan kunnen we er weer een prachtige tentoonstelling
maken. De KCO komt ook en zal een aantal planten kiezen welke zij gaan keuren en bespreken.
Ook u mag aangeven welke planten u de mooiste vindt. Er is ook de mogelijkheid we om iets over uw orchidee te vertellen; kortom weer een
gevulde middag.
Kijkt u thuis goed uw orchidee na en poets hem mooi op, want ze gaan tenslotte naar een feestje. Welke is de mooiste?
Dode blaadjes er af en showen maar.
Als afsluiting van dit jaar doen we ook weer een verloting. Koop een lootje je kan zomaar een plantje winnen of soms zelf meer.
Weet u nog de vorige bijeenkomst “De Quiz van Pim” het was zeer leerzaam en fouten mocht je maken. Pim gaf ons een goed verhaal
en winnaars waren we allemaal!
We kregen van Pim allemaal een orchidee voor ons harde werken.
Super Pim we hebben ons weer goed vermaakt en veel geleerd BEDANKT.
Namens het bestuur wens ik u natuurlijk hele gezellige kerstdagen toe en vooral een heel gezond en voorspoedig nieuwjaar.
Met vriendelijke groet,
Annemieke Nagtegaal

The American Party
Elk jaar weer een succes , de heerlijke schotels en andere lekkernijen.
Misschien wel door u zelf bereid.
Gezellig met elkaar kletsen over onze plantjes en ondertussen genieten van de hapjes.
De koffie, thee en drankjes zijn gratis deze middag.

Verslag van 19 oktober.
Annemiek opent met ieder welkom te heten. De opkomst was maar 25 leden
De mededelingen volgen. De gezondheid van Frans de Bruin ,
beenmergkanker en helaas niet geneesbaar. Het is een moeilijke tijd voor de
familie. Er ligt een kaart voor hem waar we iets op kunnen zetten.
Pim begint aan de “kweekquiz” , hij vertelde je kan overal een certificaat of
diploma voor krijgen , maar in de orchideeën wereld bestaat dit niet en
vandaag gaan we dit veranderen. We gaan met zijn allen voor het kweekbewijs.
De 27 quizvragen in verschillende delen verdeeld. Moeilijke woorden, wat is
waar of niet waar en herken uw plant zowel op de foto,maar ook verschillende
orchideeën die Pim had meegenomen.
Het was een mooie gemoedelijke quiz met leer aspecten.
Wat voor mij bijbleef was de onbekende soorten. Coelia en Huntleya
geslachten.
De Huntleya burtti vind ik een beauty van een orchidee

Twee dagen later ben ik in Helmond op de tentoonstelling en daar zie ik hem staan !
Oh, vragen: “wie heeft er een te koop”, maar niemand, helaas voor mij. Ik blijf zoeken.

Pim had ook een plaatje van de Coelia bella en dit soortje komt voor in Mexico, Honduras en
Guatemala in de regen wouden.
Matig warm en groeit op een schaduw plekje. In de wintermaanden minder water geven en bij groei in
het voorjaar langzaam meer water geven.

Op internet als u naar de site van www.orchidspecies.com gaat, staat bij iedere plant
de volgende symbolen vermeld wat van toepassing is.
Symbool grafiek:
Geur =
Lichtmeterpictogrammen:
Volledige schaduw =
Gevlekte schaduw of gedeeltelijke schaduw =
Helder licht of Volledig licht =
Volle zon =
Temperatuur pictogrammen:
Koud =
Koel =

2500 meter en meer, 10 ˚tot 15˚ nachtgemiddelde
1800 tot 2500 meter, 15˚ tot 19 ˚nachtgemiddelde

Trouwens op onze website staat deze link ook vermeldt.
https://www.nov-orchidee.nl/orchideeenkringutrecht.nl

Op de bijeenkomst stond het een en ander te koop.
Elisabeth en Wim Calis gaan naar een aangepaste appartement verhuizen.
Helaas is daar geen plek meer voor hun hobby.
Door hun ziekte van de afgelopen maanden was het zeer moeilijk iets aan hun orchideeën te doen.
De planten die we hadden opgehaald en aanverwante artikelen hadden duidelijk ondergeleden. De
verkoop ging dan ook zeer moeizaam, ook al waren de prijsjes zeer laag.

Meegebrachte orchideeën voor de plantbespreking:

Macradenia multiflora.
Koel tot warm te kweken soort uit Brazilië. Hele jaar door water en mest geven.
Bloeit meestal in het najaar .

Mooie volle
Pafhiopedilum

Sophronitus coccinea, ook uit Brazilië .
Koel tot warm te kweken, vochtig houden
en regelmatig tijdens de groei bemesten.

Aankoop busreis.
Dit is zijn mijn aankopen bij Schwerter.
De Paphiopedilum venustum. De bloemknop was toen nog niet te zien.
Hij staat bij het raam aan de oostzijde. Goed vochtig houden en de temperatuur
nacht 16 ˚en overdag ongeveer 22 ˚ Ik heb het orchideetje dan ook gelijk na
aankoop verpot in kokosmedium. Mest voeg ik altijd bij regenwater toe. Dus bij
ieder gietbeurt krijgen de orchideeën ook mest.
Aan Akerne heb ik gevraagd of je ook extra kalk aan de Paffen moet geven , wat ik
in het verleden wel zo 2x per jaar deed.
Maar dit zit al in hun mestsubstraat en is niet nodig vertelde hij.
De Phragmipedium kovachii besseae komt voor in het natte gebied van de Andes
gebergte
Het plantje heeft bij mij een moeilijke start gehad. Gelukkig zit de groei er nu wel in
en er vallen geen blaadjes meer af. Ook dit orchideetje heb ik verpot en in de
gemalen kokos gezet. Phragmipedium kovachii is een koele soort en hij staat op
een schoteltje met water boven in een koele ruimte, waar ik vaak in deze tijd het
raam op een kiertje zet. Mag beslist niet uitdrogen!
De bloeitijd is pas in maart. Het is afwachten.
Beste Kringleden Utrecht.
Het jaar 2019 is bijna voorbij en heerlijk na de Kerst gaan de dagen weer lengen. Daar verheug ik mij al op.
Het Nieuwe jaar betekent ook dat er lidmaatschap betaald moet worden. Het zal dan ook prettig zijn dat de penningmeester niet steeds moet
leuren van die en die heeft nog niet betaald.
Dus lieve leden graag de komende weken betalen.
Keer uw spaarpot om !
Lidmaatschap € 16,00 en huisgenoot € 4,50 extra.
Dan ontvangt u het mededelingenblad per e-mail.
Wilt u graag het boekje per post dan kost dit € 5,00 extra vanwege de porto kosten. Aan u de keuze.
Bankrekeningnummer: Kring Utrecht der NOV
NL52 INGB 0003 3664 39

Voorbeeld:
INSCHRIJFFORMULIER ONDERLINGE TENTOONSTELLING
Naam inschrijver:.......
kas:

Aantal: ……..
Botanisch/hybride

Naam van de plant:
1........................................

………

2.......................................

………

3..........................................

………

4..........................................

……..

5...........................................

……..

Huiskamer:
Naam van de plant:
1........................................

………

2.......................................

………

3..........................................

………

4..........................................

……..

5...........................................

……..

De planten bij de goede categorie schrijven en duidelijk leesbaar .
Geen ongedierte! Twee stekers, een naam van plant en een met uw naam
Meer planten meenemen is toegestaan.
Vergeet geen schrijf gerei mee te nemen.

Voorzitter: Annemieke Nagtegaal
e-mail: mieke-n@live.nl
030-2970431

Kring Utrecht
Lidmaatschap contributie € 16,- per jaar en voor 1 februari voldoen
Huisgenoot en jeugdlid € 4,50 per jaar
Opzeggen voor de laatste bijeenkomst

Secretaris/ledenadm:
Anneke Koch
e-mail: apjkoch@live.nl

Bijeenkomsten 2019 : 21 december
2020: 30 jan, 25 apr, 27 juni, 29 aug, 17 okt, 12 dec.
Website : https://www.nov- orchidee.nl/orchideeenkringutrecht.nl/

Bestuursleden :
Anja Verzijl
e-mail: anja_mp@hotmail.nl
Nel van der Meer
Orchideeën vereniging ‘t Gooi
Penningmeester:
Wim van Asselen w.van.asselen@casema.nl
Bankrekeningnummer:
Kring Utrecht der NOV
NL52 INGB 0003 3664 39
Boekje :Nel van der Meer
e-mail: phvandermeer@gmail.com
Kringwinkel : L. Krommert
Reiscommissie: Anneke, Annemiek en Nel
Lid van verdienste:
Ed Gerritsen
A.Crince Le Roy-Renooij
G. van Maarseveen
Paul Raadschelders

2019: 16 december.

2020 : 6 febr, 23 apr, 18 juni, 20 aug, 8 okt, 14 dec.
https://www.orchidee-gooi.nl

