Nederlandse Orchideeën Vereniging

Kring Utrecht

Mededelingen nummer 1
27 januari 2018
Redactieadres: Madameperenlaan 7 3452 EN Vleuten
phvandermeer@ziggo.nl

KRINGMIDDAG, ZATERDAG 27 januari in
WOON- EN ZORGCENTRUM “DE KOPERWIEK”
KOPERWIEKLAAN 3, BILTHOVEN,
AANVANG 13. 30 UUR
Agenda:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening en mededelingen.
Jaarverslag penningmeester/secretaris
Nieuwe bestuursleden aanstellen
Korte lezing Paul
Pauze en verkoop loten
Plantbespreking
Verloting en sluiting.

Nog niet betaald?
U kunt alsnog uw lidmaatschap op de kringmiddag per kas betalen.
Als u het mededelingenboekje per post wilt blijven ontvangen
Kost dit € 20,-- per jaar. Digitaal lidmaatschap kost € 16,-- per jaar.
Partner € 4,50 per jaar.
Bankrekeningnummer: Kring Utrecht der NOV
NL52 INGB 0003 3664 39

pauze

Beste leden,
Ik wil eerst beginnen u namens het hele bestuur een heel gezond en voorspoedig nieuwjaar te wensen. We zijn al wel
ruim over de eerste helft van de maand heen maar voor goede wensen is eigenlijk geen datum dat deze niet gewenst
meer mogen worden ALS ze maar gemeend zijn.
Zaterdag 27 januari komen we de eerste keer dit jaar weer bij elkaar. Het eerste deel is een vast deel en dat is de
verantwoording van het bestuur over het afgelopen jaar. Ook zullen we van enkele bestuursleden afscheid nemen en
nemen andere deze plekken weer over.
Het secretariaat welke Paul vele jaren heeft verzorgd gaat over genomen worden door Anneke Koch en het
penningmeesterschap gaat worden vervuld door Wim van Asselen.
(Beetje wazig de foto van Wim.)
Dit natuurlijk na akkoord bevinden door u op de algemene leden vergadering.
HELAAS blijft er nog 1 bestuur plaats vacant en wij hopen dat er nog iemand onder u is die deze plaats wilt opvullen. AUB denkt u er nog eens
goed over na of u onze Kring Utrecht bestuur wilt steunen.
Na het officiële gedeelte en de pauze zal Paul verder gaan met zijn lezing
over Ecuador.
Niet echt helemaal verder gaan maar zal het eerste deel iets sneller laten
zien en daarna het vervolg. Dus al met al hebben we deze middag weer
genoeg op de planning staan en hopen wij u weer met vele te mogen
begroeten in de Koperwiek te Bilthoven.
Nel is deze middag niet aanwezig en zal dan de koffie, thee en fris deze
maal zelfbediening zijn.
Met vriendelijke groet,
Annemieke Nagtegaal

Epidendrum in de natuur Ecuador

Orchideeën Wubben Since 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

Maandag 15 januari bestond de kwekerij 60 jaar!
Koos werd ook nog 84 jaar en er zijn in
Nederland kleine 2800 ouderen die nog werken.
Op RTL Nieuws en RTV Utrecht werd een
interview uitgezonden.
Kring Utrecht feliciteert Koos met zijn
verjaardag en zijn 60 jarig bestaan van de
kwekerij.
http://rtvu.nl/n/1717134/

Pim’s Party

verslag van Paul

Bij zijn inleiding werden we gewaarschuwd: het zou een eenvoudige quiz worden. Bij elke vraag zouden er maar 2
antwoord categorieën zijn, zodat je snel en zonder na te denken het (juiste) antwoord kon aankruisen. Veel leden namen
het zekere voor het onzekere en schepten eerst maar een bordje flink vol: met een knorrende maag is het lastig quizen. Pim
leidde ons door het orchideeënalfabet en wist zo 26 slimme, verrassende, leuke en soms slinkse vragen op het scherm te
toveren met prachtige plaatjes: voor elke letter een geslacht. En daar zaten een paar soorten bij die wel van een andere
planeet leken te komen: nooit van gehoord (Yoania amagiensis?). Gelukkig was er na die eerste ronde nog weer genoeg
voor weer een vol bordje: ‘erst das fressen dann die Moral’: en die moraal van het verhaal viel niet of wel mee – ik had in elk
geval meer antwoorden fout dan vorig jaar, maar had ook meer moeten gokken. Kortom: ook deze versie van de kwis was
een groot succes. Ik stel dan ook voor elk jaar af te sluiten met een Pim’s Party (natuurlijk wel met een goed gevulde tafel –
waarvoor alle ‘koks’ en ‘kokkinnen’ (waaronder echte, goede) dank.
Er was zowaar ook nog een zijtafel: enkele grote en kleine planten voor de
plantenbespreking. Een enorme, geurende Dendrobium kingianum die kennelijk
geprofiteerd heeft van de overvloedige regen van dit jaar. Staat tijdens de bloei
binnen, maar gaat daarna weer naar buiten waar hij onder
een afdak droog kan overwinteren (bij vorst weer naar binnen).
Een sieraad voor de hapjestafel.

Ook opvallend: Rodriquezia decora. Na 3 jaar kweken nu de eerste bloei. Deze staat in huis voor een west-raam. Zodra zij te
groot wordt en boven het blok uitgroeit wordt een deel afgeknipt en onderaan op het blok weer opgebonden.
Een prachtige Dendrobium convolutum uit N Papua en Nw Guinea. Groeit daar
epifytisch op zeeniveau tot 650 m hoogte:
heet tot warm.
Maxillaria spilotantha is een oude bekende uit
Ecuador (komt ook voor in Colombia, Peru en
Venezuela). Komt voor op hoogte tussen de
1500 en 2700 m hoogte. Deze kan ’s zomers
lekker naar buiten.
Maxillaria spilotantha

Dendrobium convolutum

En wie met wat dedain neerkijkt op hybriden: deze mag best bij mij op de vensterbank:
Epicattleya volcano Trick. Liefhebbers van youtube-filmpjes:
https://www.youtube.com/watch?v=0NTJ4vpBSH0. Er blijken selecties te zijn die nog rodere
bloemen hebben.
Tenslotte: mag het een inspirerend 2018 worden.
Epicattleya volcano

Met dank aan Pim.

Neodryas herzogii
Op facebook stond afgelopen week een oproep ” wie kent deze
plant”? Ik kende deze orchidee niet en dat wekte wel mijn interesse,
eindeloos met Google in de weer geweest.

Gevonden 1857 door Theodor Herzog in Bolivia op hoogte 2000 tot 3400 meter hoog.
Ook in Peru komt de orchidee sporadisch voor
Hete voorheen Onycidium, dat kan je wel zien op de tekening daarna Cyrtochilum
rodoneurum, nu de derde geslachtsnaam Neodryas
Heeft hekel aan warmte, dus een koele soort. In het vroege voorjaar begint een
bloemstengel uit de oksel te groeien.
Kan zomers heel goed naar buiten. ,natuurlijk niet in de zon.

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

BESCHRIJVING
Op zaterdag 3 maart 2018 organiseren we in Podium Hoge Woerd een bijzonder symposium over de orchideeën
van Zuid-Amerika. Sprekers en kwekerijen uit Peru, Venezuela, Ecuador en Brazilië houden bijzondere presentaties
in de grote theaterzaal en er is een verkoop van orchideeën door Zuid-Amerikaanse kwekers.
Met o.a. Braziliaanse botanicus Vitorino Paiva Castro,
Manfred Speckmaier van de Botanische Tuin van de
Universiteit van Wenen en verschillende ZuidAmerikaanse orchideeënkwekerijen.
De sprekers zullen ook in gesprek gaan en vragen
beantwoorden uit de zaal.
Na afloop is er in het restaurant/café gelegenheid
voor ontmoeting en nabespreking onder genot van
een drankje - of een hapje eten in de Italiaans
geïnspireerde keuken van het restaurant.
Locatie: Podium Hoge Woerd
Hoge Woerdplein 1, 3454 PB De Meern
(Gratis parkeren)
Datum: zaterdag 3 maart 2018
13:00 - 18:00
Het dagprogramma wordt nader bekend gemaakt.
Er zijn beperkt kaarten beschikbaar, koop nu een ticket! Op=op

foto van Manfred Speckmaier

Hoofdsprekers
Vitorino Paiva Castro Neto (Brazilië)
Apiflora
Karol Villena (Peru)
Orquideas Amazonicas
Carmen Apolo (Ecuador)
Ecuadorquideas
Manfred Speckmaier
Botanische Tuin van de Universiteit van Wenen
Over Podium Hoge Woerd
Bereikbaarheid: https://www.podiumhogewoerd.nl/overpodium/contact/
Parkeren (Gratis): https://www.castellumhogewoerd.nl/bereikbaarheid/
In het hart van Leidsche Rijn net buiten de stad Utrecht bevind zich Podium Hoge Woerd (Castellum), het is een
moderne interpretatie van een Romeins fort met een museum, podium, stallen, stadstuinen en een restaurant. Op
de eerste verdieping van het paviljoen is misschien wel de mooiste theaterzaal van Utrecht te vinden.
-Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Over De Orchideeën van Zuid-Amerika
In samenwerking met Manfred Speckmaier van de Botanische Tuin van de
Universiteit van Wenen.
Locatie: Podium Hoge Woerd.
http://www.OrchideeZA.nl

Toelichting op wijziging van de Bijlage Huishoudelijk Regelement
Het bestuur stelt voor de paragrafen B en D in de Bijlage bij het Huishoudelijk Regelement te schrappen:

B. Leden die geen lid zijn van de Nederlandse Orchideeën Vereniging (NOV) zal € 2,30 extra per kalenderjaar in rekening
worden gebracht voor de diensten die de NOV aan de Kring en de kringleden bewijst. Deze € 2,30 zal aan de NOV
worden afgedragen. Deze regeling geldt niet voor huisgenootleden en kringleden die jonger zijn dan 18 jaar.
Toelichting
Achterliggende gedachte was ooit dat ook niet-leden indirect profiteren van het bestaan van de NOV. Dit artikel is nooit
uitgevoerd en kan ook niet worden uitgevoerd omdat de Kring niet weet wie er wel\niet lid is van de NOV. Ook andere
kringen doen dit niet.

D. Aan bezoekers of introducés die een kringmiddag willen bijwonen, kan door het kringbestuur een bijdrage van € 1,35
worden gevraagd. Willen zij na afloop van de kringmiddag lid worden, dan wordt het entreegeld van de contributie
afgetrokken.
Toelichting
Ook dit is nooit uitgevoerd. We zijn al blij als er een bezoeker of introducé komt. Iemand kan ook al vrijblijvend een keer
komen ter kennismaking.

Het volledige Huishoudelijk regalement kunt u opvragen bij het bestuur.

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 betreffende jaar

Secretaris/ledenadm:
Paul Raadschelders e-mail: praad21@gmail.com
030-2946178

Bijeenkomsten 2018: 27 januari; 24 maart; 16 juni; 8 september; 20 oktober; 15 december

Penningmeester: Carla Fenijn
0183-588851 of 0651651797

Orchideeen vereniging ‘t Gooi
Bijeenkomsten;

e-mail : carlafenijn@telfort.nl
Bankrekeningnummer: Kring Utrecht der NOV
NL52 INGB 0003 3664 39

www.orchidee-gooi.nl
2018 : 15 februari; 12 april; 14 juni; 16 augustus; 11 oktober; 17 december

Bestuursleden:
Anneke Koch
030-6306947
e-mail: apjkoch@live.nl
Nel van der Meer
e-mail: phvandermeer@ziggo.nl
0682002093
Website:
www.Orchideeenkringutrecht.nl
Kringwinkel : L. Krommert
Reiscommissie: Anneke, Annemiek en Nel
Ereleden:
A.Crince Le Roy-Renooy
G. van Maarseveen
Ed Gerritsen

Voor meer informatie kijk op de website : www.orchideeenkringutrecht.nl

