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Corona uitgave oktober 2020

Beste leden,
Helaas u voelt hem vast al aankomen maar ook onze bijeenkomst van zaterdag 17 oktober willen we niet door laten gaan. Wij vinden het risico
toch te groot en zouden het super vervelend vinden als er iemand die middag zou worden besmet. Wij hopen voor u dat het covid19 virus
allemaal uw deur heeft gepasseerd.
We hadden voor deze middag een lezing van Ed Schmidt op de planning staan maar ik heb hem nu gevraagd of hij die misschien in 2021 wil
komen doen. En dat wil hij dus gaan we dit inplannen.
Wel een moeilijk jaar voor ons allemaal. Wat een mooi jubileum jaar had moeten worden is voor vele van ons toch een jaar geworden waarin we
ons erg veel zorgen hebben gemaakt en vooral veel verwarring heeft gebracht. We houden goede moed en schuiven de activiteiten die gepland
stond zoveel mogelijk door naar volgend jaar.

Het bestuur van de Nederlandse Orchideeen Vereniging heeft half augustus de eerste foto
wedstrijd gehad op de NOV site waar nov leden en andere orchideeën liefhebbers op konden
stemmen en daar is natuurlijk een winnaar uit gekomen. Zeker deze is bij ons ook bekend en is
Nel van der Meer geworden met een Aerangis punctata. Alles hierover is in het komende NOV
blad te lezen die begin oktober op de mat bij u kan vallen.
Heeft u nu ook een prachtige plant dit jaar in de bloei gekregen en daar een mooie foto van
hebben gemaakt doe dan ook eens een keer mee. Van 1 oktober tot 21 oktober kan u de foto via
de NOV site plaatsen en mocht u nu geen foto hebben geplaatst kunt u vanaf 25 oktober tot 9
november allemaal stemmen op de foto die u prachtig vindt. Kom probeert u het ook eens. Op de
website kunt u er alles over lezen en de voorwaarde.
htpps://nov-orchidee.nl/fotowedstrijd
Foto kunt u sturen met uw naam(lidnummer) en naam van de orchidee met de eventuele beschrijving
wedstrijd-manager@nov-orchidee.nl

Zijn er van uw kant hierover nog vragen dan kunt u mij na (5 oktober) of Nel van der Meer emailen.
Met vriendelijke groet,
Annemieke Nagtegaal

Speciale coronaproef leden vergadering 2020
In deze bijzondere tijd moeten we soms toch ook creatief zijn als er financiële zaken besproken moeten
worden en we dit wel volgens de statuten op de leden vergadering hadden moeten doen.
Het bestuur verwacht dat wij elkaar dit jaar niet meer kunnen zien vandaar deze bijzondere leden
vergadering.
Het bestuur wilt u vragen akkoord te gaan met onderstaande voorstellen:
Het contributie jaar 2021 wordt door de bijzondere omstandigheden aangepast.
Het bestuur zal de boekhouding van 2020 controleren van de penningmeester.
Door het bijzondere jaar 2020 zal er op de 1e bijeenkomst in 2021 geen ledenvergadering zijn.
De aftredende bestuursleden, Wim en Anneke, hebben aangegeven nog door te gaan tot de volgende ledenvergadering.
De contributie van 2021 zal voor dat jaar op 1 euro worden gezet. Voor partner of huisgenoten ook
1 euro Dit geld voor de leden die in 2020 de contributie hebben betaald. Krijgt u het kringblad via de post thuis gestuurd dan komen deze
kosten (€ 7,50) er nog wel bij.
Heeft u naar aanleiding van deze voorstellen nog vragen wilt u dan via de mail mieke-n@live.nl contact opnemen. Als u hiermee niet akkoord
bent, dan gaarne uw reactie naar apjkoch@live.nl, met uw naam.
Wij staan natuurlijk open voor alle zaken die onze kring betreft dus stelt u ze vooral!
Namens het bestuur van Kring Utrecht
Annemieke Nagtegaal

Kring
Utrecht

De orchideeën van Wim wachtend op een nieuw onderekomen.

Bezoekje bij de Wim van Asselen.
Wim is in juni verhuisd van Utrecht naar Leidsche Rijn vlakbij winkelcentrum Terwijde.
Voor zijn orchideeën was het echt een overgang.
In Utrecht had Wim een kasje , uitbouw en open dakterras.
Voor elke orchidee een pasklare cultuur omgeving.
Nu moesten, de ruw geschatte honderd planten op balkon en overal tussen de verhuisdozen in huis
gehuisvest worden. In de kringboekjes had hij een oproep gedaan voor verkoop aan huis.
Is wel tientallen verkocht aan leden maar lang niet voldoende.
Doordat de verkoop niet door ging met de voorjaars/najaars NOVdagen
kon dit niet zo blijven met het oog op de winterdagen. Wim heeft 6
kratten met planten bij Jan van der Linden ondergebracht voor
verkoop daar.
In huis is hij druk aan het klussen geweest en bijna alles heeft nu
een plekje gekregen.

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

In de slaapkamer heeft Wim een rek gemaakt die hij “open en dicht” kan
doen voor het raam.
Een doek aan de achterkant , anders wordt alles zeiknat met sproeien en
dat vindt vrouw lief niet geweldig. In de woonkamer een lange bloembak
opmaat gemaakt waar hij orchideeën kan inzetten. Een zinken binnenbak
komt nog.
Boven aan het plafond een rails met hangplanten.
In de slaapkamerkozijn allemaal Paphiopedilum. Ook op zijn kantoortje zijn
alle mogelijk plekjes benut.

Gelezen in de Bloemenkrant:

Het thuiswerken tijdens coronatijd heeft ook zijn voordelen. Consumenten besteden meer aandacht aan huis en tuin. Een potorchidee is dan
snel gekocht om het thuis gezelliger en leuker te maken.
King of Orchids
“Van het totale aanbod potorchidee heeft Phalaenopsis met 88,9% het grootste marktaandeel. Cymbidium, Dendrobium en andere exclusieve
soorten vormen de rest. Het merendeel van de productie is bestemd voor de detailhandel. Met uitzondering van Cymbidium, de King of
Orchids, die vanwege zijn grote volume meer geschikt is voor afzet via bloemenwinkels en tuincentra. Ook hier neemt de diversiteit in potmaten
af en resteert nog slechts een klein aandeel 12cm naast de standaard 14cm potmaat. Wel zie je meer diversiteit zoals fraaie hangende soorten,
waaronder de Ice Cascade die naast wit nu ook meerkleurig beschikbaar is.”
Jaarlijks regelt firma Middelkoop ook altijd wat bijzondere soorten voor de jaarlijkse consumentenshow in het Beatrixpaviljoen in Keukenhof.
Top 3
“Dit voorjaar is alles helaas afgelast vanwege de corona, maar het jaar hiervoor stond er een leuke presentatie
tussen de uitbundige aanwezigheid van Phalaenopsis. Aan het consumentenpubliek werd toen gevraagd een top 3
te kiezen. De uitslag was verassend. Een oranje Dendrobium Nobilé vond men het mooist, vervolgens Cymbidium en
Miltonia. Vooral als je bedenkt dat de consument bekend is met Phalaenopsis.
Vanwege het wegvallen van evenementen, bruiloften en feesten heeft het product snijorchidee veel meer dan
gemiddeld last gehad van de coronamaatregelen. Inmiddels zijn er weer wat
lichtpuntjes in zicht op weg naar een voorzichtig herstel.
Doordat snijorchidee nu ook door de Nederlandse bloemist en groothandel
wordt opgepakt en de consument dit prachtige product vaker langs de weg bij
kwekers aantreft of op webshops neemt de bekendheid toe.”

Tips van de orchideeënkwekers!

Help! Mijn orchidee heeft last van bladluis. Hoe krijg ik een Dendrobium opnieuw in bloei? Wat moet ik doen als de bladeren van mijn
Cymbidium slap hangen? Op deze en andere vragen geven onze kwekers graag het antwoord!
Wolluis of bladluis. Allemaal beestjes die niet welkom zijn bij orchideeën. Het is helaas een veelvoorkomende plaag bij vele soorten planten. Luis
verschijnt vaak in de wintermaanden als de luchtvochtigheid in huis te droog is en de pot en wortels te nat. Tocht kan ook een oorzaak zijn.
Naast de middelen die bij tuincentra te koop zijn, is er een huismiddeltje: meng groene zeep met spiritus in de verhouding half-half en spray dit
op de plant. Meestal moet je dit wel een paar keer herhalen, want luis is hardnekkig. En let wel goed op met de bloemen, want deze kunnen er
vlekken door krijgen.
Hij laat zijn blad hangen
Oh jee! De bladeren van mijn orchidee hangen slap. Geen paniek! De meest voorkomende oorzaak hiervan is het water geven. Kijk eerst naar de
wortels. Zijn deze mooi groen, dan heeft jouw orchidee voldoende water. Geef nu niet meer water. Zie je dat de wortels iets grijzer worden, dan
betekent dit dat jouw orchidee te droog is. Het beste is om je orchidee te dompelen. Bij voorkeur dompel je de plant gedurende enkele
minuten (5-10 min.) in een emmer met water. Let op: haal de plant niet uit zijn binnenpot. De wortels zuigen zich nu vol met water. Laat de
orchidee na het dompelen goed uitlekken. Nu kan hij weer terug de sierpot in. ‘s Winters hebben orchideeën minder water nodig.

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
Annemiek en ik (Nel)zijn op bezoek geweest bij Mieke Balkenende ,
Ook Frans is content met een kaartje Adres: Frans de Bruin
De kaarten van leden hebben haar verrast en ze was er erg blij mee
Franciscushof 133
Albert en Mieke doen er alles aan om zo goed mogelijk .
4133 BD Vianen
hun leefomstandigheden te behouden en genieten wat nog kan. Post blijft altijd welkom.
Mieke Balkenende Sloep 14 3448 Woerden

Bulbophyllum Weberi philiphinnes
Gevonden in de Filippijnen op een hoogte
van 120 tot 1500 meter op rotsen en
bomen als een kleine, heet tot warm
groeiende epifyt of lithofyt met 4 schuine,
glanzende, gelige, apicaal geleidelijk taps
toelopende pseudobollen met een enkele,
apicale, rechtopstaande, langwerpige
elliptische , leerachtig, geleidelijk smaller
wordend naar beneden in het
gekanaliseerde, stijve gesteelde basisblad
dat in de lente bloeit op een basaal, slank,
6 tot 14 "[15 tot 35 cm] lang, 8 bloemige
bloeiwijzen met 3 lineair-lancetvormige,
sterk acute omhulsels en lineairlancetvormig, scherpe
bloemenschutbladen en houdt de
bloemen in een scherm.

De orchidee bloeit momenteel bij mij met twee stengels ,aan de achterkant nog
een. Ook bij Wim van Asselen bloeit hij momenteel. Dus in het najaar ook goed
mogelijk. De bloem is oranje rossig van kleur
Tot twee weken terug heeft de plant buiten gehangen.

Voorzitter: Annemieke Nagtegaal
e-mail: mieke-n@live.nl
030-2970431
Secretaris/ledenadm:
Anneke Koch
e-mail: apjkoch@live.nl
Bestuursleden :
Anja Verzijl
e-mail: anja_mp@hotmail.nl
Nel van der Meer
e-mail: phvandermeer@gmail.com
Penningmeester:
Wim van Asselen w.van.asselen@casema.nl

Kring Utrecht
Lidmaatschap contributie € 16,- per jaar en voor 1 februari voldoen
Huisgenoot en jeugdlid € 4,50 per jaar
Opzeggen voor de laatste bijeenkomst
Bijeenkomsten 2020 : 19 okt en 21dec. Gaan niet door
Website : https://www.nov-orchidee.nl/orchideeenkringutrecht.nl/

Bankrekeningnummer:
Kring Utrecht der NOV
NL52 INGB 0003 3664 39
Orchideeën vereniging ‘t Gooi

Bijeenkomsten: 2020 : Geen
https://www.orchidee-gooi.nl

Kringwinkel : L. Krommert
Reiscommissie: Anneke, Annemiek en Nel
Lid van verdienste:
Ed Gerritsen
A.Crince Le Roy- Renooij
G. van Maarseveen
Paul Raadschelders

Tot de volgende keer, Nel

