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Lezing : Henk Brugman , alles over Sumatra

phvandermeer@gmail.com
Redactieadres: Madameperenlaan 7 3452 EN Vleuten

3- Mededelingenblad 16 juni 2018

KRINGMIDDAG, ZATERDAG 16 juni in
WOON- EN ZORGCENTRUM “DE KOPERWIEK”
KOPERWIEKLAAN 3, BILTHOVEN,
AANVANG 13. 30 UUR
Agenda:

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

Opening en mededelingen.
1ste deel lezing door Henk Brugman
Pauze en verkoop van loten
2de deel lezing
Plantbespreking
Verloting en sluiting.

De lezing gaat van midden naar het zuiden van Sumatra.
Via ‘n film gaat de reis door prachtige natuur gebieden zoals de Harau Vallei.

Henk Brugman lezing : Sumatra.
Henk Brugman en zijn echtgenote hebben
al
enkele keren een rondreis door Sumatra
gemaakt.
Als het goed is gaan ze in augustus weer. Het begint in de spectaculaire
Harau vallei. Het is een mooi orchideeëngebied met prachtige natuur. Van daaruit reizen ze naar het
noorden. In December deden ze via de Nieuwsbrief van NOV nog een oproep voor eventuele
medereizigers.
Het zal een mooie lezing worden wat ze allemaal daar eerder gezien en beleefd hebben.

Grammatophyllum scriptum gewoon langs de weg

Beste leden,
Na alle zonnige dagen die mei 2018 ons heeft gebracht gaan we langzaam over naar de maand juni en gaan we kijken wat deze weer allemaal
voor ons in petto heeft.
Zaterdag 2 juni gaan we (of zijn we geweest) met enkele leden naar Petrens en Akerne om te zien of zij nog leuke plantjes voor ons hebben.
Zaterdag 16 juni komt Henk Brugman in Bilthoven voor een lezing over Sumatra.
De privacy wetgeving daar kom ik nog even kort op terug. Nel van de Meer heeft met hulp van anderen gewerkt aan deze verklaring en er is
gevraagd deze op onze site te zetten. Leest u deze vooral door. Vult u dan ook de toestemmingsformulier in voor onze secretaris.
Heeft u nog specifieke vragen hierover neemt u dan met iemand van ons contact op.
Mocht u nu geen computer hebben of deze verklaring op een andere manier niet kunnen lezen en u wilt een papieren versie belt u dan met 1
van ons dan wordt dit verzorgd.
Vele jaren lag er bij binnenkomst van de Kringmiddag de presentielijst.
Wij hebben besloten met ingang van heden hier mee te stoppen omdat deze door ons niet wordt gebruikt.
Ook de ziekenboeg is, waar ons bekend, weer gevuld. Annelize Crince Le Roy is
vervelend gevallen en heeft haar bekken gebroken. Dit moet met rust en therapie
genezen (6 tot 12 weken) en Willy Buren is vorig jaar gevallen en haar arm wilde niet
goed genezen. Er is een plaat in gezet en ze is weer mobiel maar rollator afhankelijk.
Planten verzorgen gaat erg moeilijk. Dyan van ’t Hoff is ook aan het herstellen van een
ontsteking van het evenwicht orgaan en een longontsteking dit heeft ook zijn tijd nodig.
Wij wensen alle zieken van Harte Beterschap toe!!!!

Met vriendelijke groet,
Annemieke Nagtegaal

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

Verslag van 24 maart. Door Anneke
Na een fantastische reis door Guatamala en Belize, waar Ed ons veel liet zien van het land en zijn
talrijke ruïnes uit de Maya tijd en de natuurlijke groeiplaatsen van orchideeën, zoals
Pleurothalissen, Maxillaria’s en Lycastes, hadden we nog een klein beetje tijd voor de
plantenbespreking.
Wat een hoeveelheid planten waren er dit keer! Geweldig! Goed te merken dat het voorjaar eraan
komt.
Het wordt een te lang artikel om alle planten te bespreken, maar enkele hoogtepunten moet ik wel
kwijt. Oncidium, Sophrontis hybride met heeeeel veeeeel bloemen, Pleione en Pahiopedilum. En
dat allemaal koel te kweken, maar wel met alle voedingsstoffen die ze nodig hebben.
Maxillaria’s, Eleanthus, die zomers heerlijk in de wind en de zon staat en nu bloeit met prachtige
oranje bloemen, Sophronitis coccinea pygmea, kleintje dus…
Paphiopedilums, die op de vensterbank worden gekweekt. Cattleya’s, Dendrobium primulinum, D.
amphyllum, die hun bloemen showen na een wat drogere winterperiode. Een Encyclia
stamfordianum met 3 gigantische bloemstengels, waarvan de eigenaar lang plezier heeft.

Epidendrum stanfordianum

Ook een kruising SLC (Sophronitis x Laelia x Cattleya). Deze
kunnen koeler gekweekt worden dan de Cattleya’s,
vanwege de Sophronitis invloed…

Sophronitis coccenea

Een Coelogyne cristata, vol met bloemen, die zelfs in de winter buiten hangt! Dan wel
overdag en als het niet vriest! Gaat elke avond naar binnen en elke ochtend naar buiten.
Wel in een heel beschutte achtertuin en onder een afdak!
Een bijzondere plant was er ook, maar jammer genoeg heb ik daarvan de naam niet
meegekregen. Lijkt een beetje op een Odontoglossum/Oncidium achtige. Bloeide wel maar
had moeite met wortels maken. Dat is wel een eerste vereiste voor een plant, dus duimen
dat we hem/haar de volgende keer weer zien!

Cattlleya aurantica

En een “oude” kruising van Phalaenopsis, die een wat elegante tak met bloemen had. De naam van de kruising is ook elegant: Lippenrose
dunkel x itself. Had het een tijdje slecht gehad, maar met een nieuw mengsel en veel liefde weer helemaal bij!

De plantbespreking tafel
Epidendrum ibaquense

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

Nieuwe wet AVG per 25mei - Privacy verklaring.
Het is en was zeer ingewikkeld om uit te zoek wat het voor ons als kring betekend. Maar met hulp van anderen oa. Emyl van Rossum
Is dit gelukt. Anderen kringen waren ook enthousiast over het resultaat.
Ik heb mijn best gedaan om zo duidelijk mogelijk weer te geven.
U kunt de privacy verklaring nalezen op de website.
Op de bijeenkomst zal ik een stapeltje formulieren meenemen wat u dan tijdens de pauze kan invullen en bij mij kan inleveren.
Dat is nodig voor toestemming om foto’s ,waar u op kunt staan te plaatsen in ons clubblaadje en in het digitale clubblad.
Nel

Vijf orchideeën uit Toscane en een nepper
Begin mei dit jaar (2018) liep ik 100 km door het land van Toscane. Ik had geen moment aan wilde
orchideeën gedacht tot ik op de eerste wandel dag de eerste orchidee zag. Langs een asfaltweg bij San
Miniato liep een dijkje en daar bovenop zag ik opeens één fel rood-roze orchidee staan. Kuit -hoog,
dik in de bloemetjes, en geen idee wat het was. Ik appte de foto naar mijn zus Nel en zij dacht aan een
soldaatje, maar zeker weten deed zij dit niet. Ze appte de foto door naar Rogier vd Vught en hij
benoemde het wonder als donkere variant van de Orchis purpurea.

Vanaf dat moment deed ik niets anders dan de berm afspeuren.
Ik heb de eerste dag geen orchidee meer gezien.
De tweede wandel dag van San Miniato naar Gambassi Terme zag ik een andere orchidee.
Verscholen tussen het gras in een greppel stonden daar twee exemplaren van de hommelorchis.
Wit tot licht roze kroon- en kelkbladen.
Nog nooit eerder gezien, gauw foto’s gemaakt natuurlijk en opnieuw naar Nel gestuurd: nee
bijenorchis denk ik niet, moet hommelorchis zijn.

De derde dag opnieuw bermen en greppels afgespeurd, maar niets ontdekt.
Ik gaf het maar op want na die derde keer 20 km lopen in Toscane stond ik met lege handen te kijken.
Zag overigens wel prachtige andere bermbloemen.
De vierde dag lopen we na de eerste 15 km langs Colle di Val d’Elsa en kijk zomaar vlak voordat we een bos inlopen is er weitje vol met
aangebrande orchis en Hondskruid, eigenlijk Pyramide orchis.

Na een kilometer zag ik zo’n grote aangebrande orchis
in zijn eentje staan dat ik er zelf naast ben gaan staan
om de afmeting van de orchidee te laten zien: toch
ruwweg geschat 80 cm hoog.
Teja

met hoge aangebrande orchis.

Dat vierde dag was dus echt een feest dag. De laatste en vijfde dag wandelden we van Monteriggioni naar Siena en daar ontdekte ik tijdens de
wandeltocht de drietandige orchis (Orchis tridentata). Liefelijk roze met roodroze sproetjes op de bloembladen.

Die dag zag ik ook een bloem die zo leek op een orchis
(zonder blad alleen nog een steel met roze wollige bloemen)
dat ik de foto naar Nel appte en vroeg of zij wist hoe dit wat
wollige exemplaar heette? Nel appte de foto in het rond bij de
groep Europese orchideeën en het was Art Vogel die binnen
vijf minuten wist te vertellen dat dit de Orobranche was, geen
echte orchidee dus. Maar wel mooi toch?

Toscaans lunche pakketje voor Teja

Tot slot slenterden we na 100 km door het prachtige historische stadje Siena. En daar scoor ik de meeste
orchideeën van de hele vakantie.
In een stalletje op de markt staat een orchideekweker met vele botanische en hybride soorten.
Ik vind de prijzen te vergelijken met die bij ons, toch?
In ieder geval ook hier een orchidee die een beetje naar mijn zus Nel is vernoemd.

Teja van der Meer

Actie:
Nu lid worden NOV !
Koos Wubben geeft wegens zijn jubileum als
60 jarig orchideeënkweker
elk nieuw NOV lid een Epidendrum radicans cadeau.!
Zie: htpps//www.nov-orchidee.nl

Klinge Orchideeën B.V.
Adres: Middenweg 54b 1394AL Nederhorst den Berg
E-mail: info@orchidz.nl

Sinds enkele maanden is Renee Klinge weer begonnen met verkoop van botanische orchideeën. Op de website kunt u heel veel informatie
vinden en contact mogelijkheden.
https://www.orchidz.nl
Bent u nieuwsgierig geworden? Voor liefhebbers (op aanvraag)bestaat de gelegenheid de kwekerij op zaterdagmorgen te bezoeken. Elke laatste
zaterdag van de maand is er opendag op de kwekerij van 08.00 tot 15.00. Tijdens deze opendagen zijn er orchideeënkenners die vragen betreft
orchideeën kunnen beantwoorden, ook is er gelegenheid voor verkoop (Betaling via PIN is mogelijk).

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:
Anneke Koch
e-mail: apjkoch@live.nl

Bijeenkomsten 2018: 16 juni; 8 september; 20 oktober; 15 december

Penningmeester:
Wim van Asselen

Orchideeen vereniging ‘t Gooi
Bijeenkomsten 2018:
14 juni; 16 augustus; 11 oktober; 17 december

Bankrekeningnummer: Kring Utrecht der NOV
NL52 INGB 0003 3664 39
Bestuurslid & Clubboekje
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-Renooy
G. van Maarseveen
Paul Raadschelder
Website:
www.Orchideeenkringutrecht.nl

Masdevallia Werkgroep
2018 : 30 juni-27 oktober.
Wachendorffzaal vanaf 11u. Botanische tuinen Utrecht

Dendrobium Berry Oda

Maxillaria acervata

