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Van de voorzitter
Augustus is altijd zo’n avond van wel of niet
(vanwege de vakanties), daarom verrassend
deze volle zaal met de BINGO en de foto
projectie van Udo.
Was een prima presentatie met het grote
voordeel vanwege de grote TV, geen last door
licht van buiten. Ik zelf moest helaas
vroegtijdig weg vanwege verzorging van
Hennie (operatie). Het gaat weer de goede
kant op, maar het herstel gaat wel even duren.
Nel heeft Jan Sienders gestrikt voor de lezing
op 11 oktober.
Het gaat over het kweken en verzorgen van
orchideeën. Prima onderwerp, terug naar de
basis.
Neem papier en potlood mee, altijd handig om
wat aantekeningen te maken.
De plantbespreking en de verloting zijn
natuurlijk de vaste waarden van de avond.
Veel plezier, John

AGENDA
Donderdag 11 oktober 2018
Locatie: KAS! (borden volgen)
19:00
Hek/ deur is open, welkom met koffie & thee.
Er is een verpottafel voor eventuele probleem planten,
een tafel voor de kerstinschrijving en eventuele betalingen lidmaatschap 2019.
19:30

20:15
20:45
21:15
22:00
22:30

Opening in de KAS en mededelingen.
direct gevolgd door eerste deel lezing van
Jan Sienders
Pauze met verkoop loten
Plantbespreking
Tweede deel lezing
Verloting
Sluiting

John verteld alles over de
kerstbijeenkomst

Verslag van de bijeenkomst augustus.
John opende bijeenkomst, verteld in het kort de situatie van zijn vrouw. Hij
is druk als mantelzorger.
Gaat vanavond ook eerder weg. Hij wijst allen op de verkoop Anton zijn
orchideeën. Anton richt zich op kikkertjes en heeft ruimte nodig.
Bert van Hummel komt naar voren en verteld over zijn verzameling foto’s.
Kleine 20.000 foto’s heeft hij wel in zijn bestand zitten.
Bert wil deze graag op stick zetten en verkopen onder de liefhebbers.
De opbrengst, en ik was echt emotioneel aangedaan, is voor de stichting
Floja in Malawi.
Ik vind het geweldig, hoop op vele kopers. Inclusief stick zal het 35 euro
gaan kosten.
Bert neemt in oktober de eerste sticks al mee.
De prijs uitreiking van de bekers, Ton en André zijn niet aanwezig , door
storing op mijn laptop las ik de berichten dat pas 2 dagen na de
bijeenkomst.
Mieke Lammers heeft zich over de bekers ontfermd en zal zorgen dat ze bij Ton en André komen.

De Bingo werd gedaan door Anton en Ries. Het was wel zeer
verrassend deze avond.
Er werd ook vaak gedobbeld bij dubbele Bingo.
De topper van de avond was wel mevrouw Wil Tukker 4x
bingo!
Regina, Crisje, Nel de bruin, Cor Burgers hebben zich 2x
gemeld. Wil van Velsen ,Frans Vlak en Martien waren ook de
gelukkige met de Bingo.
Het was een vrolijk partijtje , met dank aan Ries en Anton.

De avond werd afgesloten met een geweldige 522 foto reportage van Udo.
Zo de jaren van 1990 tot 2000 in Europa.
Met vele aard-orchis uit verschillende landen.
Orchideeën uit Haïti van 1978 en 1979 .

Uit Zimbabwe de Eulophia ovalis.

Bij de laatste bijeenkomst heeft Bert een kort praatje gehouden
over zijn fotoarchief.
Bert vertelde dat hij dit (gedeelte) op een stick kan zetten
en dit beschikbaar is voor de leden.
Hierbij een toelichting van hem en wat voor u mogelijk is.
Toelichting bij fotoarchief.
Bestanden staan in Exel, om zo het aantal planten te kunnen tellen.
In het archief staan, volgens Exel, 18.373 botanische orchideeën met een foto.
Gezien dat bij heel veel planten meerdere foto’s staan,
schat ik het aantal foto’s tussen de 55.000 en 60.000. Fotoarchief is 8,17 GB groot.
Het aanklikken van de NAAM van de plant gaat de cursor naar de
plantnaam toe, dus op de juiste pagina met de foto’s, maar ook terug naar de index.
Omdat het alfabet geen voldoende ruimte biedt en
om niet te grote bestanden te krijgen zijn deze bestanden gesplitst,
maar dat merk je vanzelf als een plantnaam opzoekt.
Maak op de C:\ schijf een map aan “van Hummel” en zet daar het
fotoarchief op.
Maak ook een map “nog in te voeren foto’s”.
Ik ben nog steeds bezig om te oude foto’s te vervangen door betere foto’s.
Maak in ieder geval altijd een back-up.
Het fotoarchief is gemaakt in Windows, met Word.
Kopieer de snelkoppeling “Indexfoto’s.doc” naar bureaublad.

Of het ook werkt met Apple is maar de vraag,
misschien is er iemand die dat kan testen en eventueel kan omzetten.
Het fotoarchief is alleen bedoeld voor privé gebruik i.v.m.
de auteursrechten van de makers.

Bij veel foto’s staat het land van herkomst.
In die landen zijn deze planten gevonden,
dat wil niet zeggen dat ze in andere landen niet kunnen voorkomen,
het is slechts een indicatie.
De gegevens komen van de KEW (de Botanische Tuinen in Londen).
Aanvullingen uit de literatuur zijn erbij gezet.
De landen die aangegeven waar de plant voorkomt is slechts een indicatie.
Op het eiland Noord-Mindanao, betekend het eiland Mindanao,
maar dan alleen in het noorden van het eiland.
De namen van orchideeën zijn zoals ze in de Kew gebruikt worden.
Namen met een * zijn vervallen, zoals Bulbophyllum eberhardtii *. →
Deze namen zijn wel opgenomen,
omdat deze namen nog steeds worden gebruikt in de literatuur en op internet.
Als je deze namen aanklikt dan gaat de naam automatisch naar de goede naam toe.
Als je dit doet, en het staat op een andere file, dan deze file wel afsluiten,
anders doet hij het de volgende keer niet meer !

Onbekend bij de KEW.
Orchideeënnamen, die door bekende mensen op internet en
in de literatuur worden gebruikt, maar niet in de KEW-lijst voorkomen,
staan wel in dit bestand.
Het kan misschien een keer voorkomen dat een foto niet bij de juiste naam staat,
omdat zelfs bij ”betrouwbare” sites, er ook wel eens naast kunnen zitten.
Hele bestand inclusief USB-stick kost 35 euro,
4 euro gaat naar Nel van der Meer voor een goed doel in Malawi.
Zie info: www.flojamalawi.nl
De stick kan bij mij besteld worden.
Telefoon: 0355253567
Email: gvh1938@hetnet.nl
Ondertussen ga ik door om mooiere foto’s op te zoeken.
Mocht ik door omstandigheden er niet meer aan kunnen werken
dan komt de nieuwste versie naar de vereniging toe.
Tegen inlevering van de USB-stick krijgt u gratis de nieuwste versie.
Als er dan nog leden zijn die ook een versie willen hebben
dan is de opbrengst voor de vereniging,
waarvan weer 4 euro naar Nel van der Meer gaat.
Bert van Hummel

De lezing van Jan Sienders.
Orchideeën in Purmerend deel 1 is zijn eerste presentatie en is vrij basic.
Hij legt uit over wortels, bladeren e.d.
Jan bespreek over zijn hybriden en botanische orchideeën
Zeker weten dat voor vele herkenbare orchideeën te zien zijn
en de problemen van de planten waar wij ook regelmatig mee te maken krijgen.

Kerstbijeenkomst.
Opgeven bij de penningmeester Udo Hasewinkel ;
u.m.hasewinkel@ziggo.nl
10 euro voor leden en 12 euro voor niet leden.
Het bedrag met uw naam kunt overmaken op rekeningnummer
IBAN: NL78 RABO 0381 0600 47 T.n.v. Orchideeënkring ‘Gooi
U kunt ook contant betalen op de bijeenkomst van 11 oktober,
Contributie 2019 bedraagt 15 euro, partner/gezinsleden betalen 7 euro extra. U kunt
dit bedrag onder vermelding lidmaatschap 2019 ook voldoen op bovenstaande
rekening.
Of per kas bij de bijeenkomst van 11 oktober.

Orchideeën Vereniging ’t Gooi
11 oktober en 17 december
Data 2019 : 14 februari; 11 april; 13 juni; 15 augustus; 10 oktober en 16 december.
www.orchidee-gooi.nl
Kring Utrecht
20 oktober- 15 december
www.orchideeenkringutrecht.nl
NOV- dag 6 oktober
Botanische Tuinen van 10.00u tot 15.00u.

Actie lidmaatschap NOV :
Kost 33 euro per kalenderjaar ingaande 1-1-2019 en alsnog gratis de tijdschriften van 2018.
Heeft u ook gratis toegang voor de jaarlijkse NOV-dag.
Opgeven phvandermeer@ gmail.com
Tel: 0682002093.
Via website : www.nov-orchidee.nl onder de link ledenservice.

Masdevallia Werkgroep
27 oktober
Wachendorffzaal Botanische Tuinen Utrecht

Jan van der Linden
Opendagen Vrijdag 26 en Zaterdag 27 oktober .
Van 10.00u tot 16.00u.
Info: www.orchideeenvdlinden.nl
NOV ledenvergadering :
24 november Wachendorffzaal tijd: 10.00u.
Agenda zie website www.nov-orchidee.nl

