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Tja, waar zet ik nu het kerststukje neer ?

Van de voorzitter
Over de vorige bijeenkomst van oktober kan ik weinig zeggen (verderop in dit nummer een verslag
van Nel), omdat ik er niet bij kon zijn vanwege verplichtingen in Frankrijk voor de volgende
Orchideeënshow in 2019. Op de kerstavond vertel ik er iets over, wat de plannen zijn.
Met de Botanische Tuinen hebben we afgesproken dat we tijdig het één en ander doen aan de
temperatuur in de Kas.

KERST!
Een drukke tijd voor bestuur en vrijwilligers om er weer een bijzondere avond van te maken:
inkopen materialen, groen knippen, zakken groen vullen, zaal inrichten, etc.
Zondag voorafgaand aan onze kerstavond zijn we met 25 vrijwilligers bezig met de voorbereidingen.
Het kerststuk wordt dit jaar heel bijzonder. Het is een grote/ hoge vaas met daarin verlichting en er bovenop een kerststuk met
Cymbidiumbloemen. Het is verstandig om een doos mee te nemen voor het transport naar huis.
Volgend jaar (2019) starten we in februari met de jaarvergadering, waar we afscheid gaan nemen van onze bestuurder Ries Noort. Daarom
vragen we nu een vervanger voor Ries.
Wij bieden aan: een leuke en gezellige club, veel vrije dagen, gratis koffie tijdens bijeenkomsten en vooral heel fijne medebestuurders. Snel
reageren, want het is slechts één post die vacant is, op=op.

KERST truien en mutsen zijn op onze kerstavond toegestaan.
Mesje of tangetje niet vergeten!

Veel plezier,
John

Kerstbijeenkomst en mededelingen
Het boekje is deze weer keer extra vroeg en dat is met opzet i.v.m. het opgeven voor 1 december
en de betaling voor deelname kerstavond.
Het is dus heel belangrijk dat u laat weten of u een kerststukje gaat maken op 17 december.
u.m.hasewinkel@ziggo.nl
Kosten kerststukje leden € 10,00 en introduce € 12,00

Bankrekeningnummer:
IBAN:NL78 RABO 0381 0600 47
T.n.v. Orchideeënkring ’t Gooi
Per kas betalen kan ook op de avond zelf.

Contributie 2019 bedraagt 15 euro, partner/gezinsleden betalen 7 euro extra.
U kunt dit bedrag onder vermelding lidmaatschap 2019 voldoen op bovenstaande
rekening.

Agenda maandag 17 december 2018
KERSTAVOND,
Locatie: SERRE of KAS
19:00

Hek/ deur is open, welkom met koffie & thee.

19:30

Opening en mededelingen:
- uitleg over het te maken kerststuk
- plantbespreking, indien aanwezig
- verslag John over Sézanne, Frankrijk

20:15

In de lange gang maken we ons kerststuk.
Drankjes worden rondgebracht en ook de lootjes worden in de gang verkocht.
Verloting daarna sluiting

+/- 22:00

Bij binnenkomst graag even je naam registreren want we willen graag
weten wie de ‘avonden’ bezoeken…

PS . Heb je een leuke plant in bloei, neem gerust mee, tussendoor doen we dan een eventueel de plantbespreking.

Bestuurslid gevraagd!
Met januari gaat naar vele jaren Ries Noort het bestuur verlaten.
Hij wil heel graag nog lang blijven genieten van de club.
A.U.B. het zal fijn zijn als u zich aanmeldt. Informatie wat het allemaal inhoud als bestuurslid kunt u vragen op de komende
bijeenkomst.
Per e-mail is ook prima. Ik hoop van harte dat we reactie en aanmelding krijgen.
phvandermeer@gmail.com

Ons reisje voor 2019 waar en wanneer is bekend !!

Paaszaterdag 21 april
Op deze tentoonstelling zullen naast vele juweeltjes uit de regenwouden van Azië de nevelwouden van Zuid-Amerika en de tropische
oerwouden van Afrika ook heel wat grootbloemige en veelkleurige species en hybriden te zien zijn.
Nationale en internationale exposant-verkopers zullen zowel zeldzame species als de laatste nieuwe hybriden te koop aanbieden.
Noteer vast de datum, in februari meer informatie.
5de Internationale Orchideeënshow
20 - 21 - 22 April 2019
Verkoopstanden
België
Akerne Orchids
http://www.akerne-orchids.com

Orchideen Lucke
www.orchideen-lucke.de
kontakt@orchideen-lucke.de
Popow Orchideen
www.popow-orchids.com

Duitsland

Ecuador

Roellke Orchideen
www.roellke-orchideen.de
info@roellke-orchideen.de

Ecuagenera Orchids
www.ecuagenera.com
sales@ecuagenera.com

Brazilië
Floralia Orchids
www.floralia.com.br
florbra@attglobal.net
Frankrijk
De Juwelen van Valerie Lavault
www.bijoux-lavault.com
Valerie@lavault.fr

Verslag Oktober bijeenkomst.
John is naar Sézanne en Ries opent en verwelkomt alle aanwezigen.
Al gauw begint Jan Sienders met de lezing.
Jan vertelt over de wortels van de orchideeën , de wortels nemen vocht en voeding op
voor de groei Een plant neemt water op uit de grond via zijn wortels. Het zonlicht
schijnt op de bladeren. Via de huidmondjes aan de onderkant van het blad ademt de
plant koolstofdioxide in. ... Fotosynthese is het proces waarmee een plant voedsel en
zuurstof maakt. De omhulsels van de wortels , wat je goed kan zien bij een
Phalaenopsis en Vanda’s noem je velamen.
Behaarde wortels hebben geen opslag van water en hebben geen droge periodes.
De plant kan bestaan uit stengels of pseudobulben wat je noemt monopodiaal
Een orchidee met bulben kan een droge periode doorstaan. De bladeren geven weer of
de planten voldoende licht krijgen. Felle zon geeft vaak brandvlekken op het blad.
Zeker bij dik bladige planten.
Daarna bespreek hij vele planten die hij zelf in bloei heeft gekregen van koele en
warme soorten.
Na de pauze is er een korte plant bespreking.
De witte Pleione van Annemiek , die zij al 3 jaar in de pot laat staan. Jan gaf haar wel advies om de het mengels te
verversen.
De Papilio van Ton was mooi en maar wat aan de droge kant.
Nooit de stengel afknippen en altijd dompelen , weinig mest geven ,vertelde Ton.

De Cattleya bowringiana wordt elke jaar steviger , in de groei flink water en dan
na de bloei minderen. Ook deze plant is van Ton Klaassen.

De Platystellis van Nel ,met een kleine bloempjes Gewoon lekker buiten in mei en voor de koude
nachten begint naar binnen halen. Flink water en voorzichtig met mest.

De Brassavola nodosa van Pim, die hij eerder van Anton had
gekocht, zag er ook geweldig uit.
Pim kreeg wel het advies om achterste stuk blok weg te halen en
op een varenblok over te zetten.

De orchidee Clowesi Miltonia van Hennie had hij al sinds de beginners cursus van
Kring Utrecht Top als je al zolang een plant mooi in bloei krijgt.

De plant van Hans Williams Arangis bilboa zat op een PC-buis omwikkeld met koolstofmatje en stroomdraden .
Nadien werd de verloting gehouden en werd de avond om 22.00u afgesloten
Vele vonden het koud en rommelig van de automatische ramen in de KAS RUIMTE. Dit komt onder de aandacht en
wordt besproken met de beheerder van de Tuinen.
Groet Nel

Zygopetalum
Een van mijn favoriete “winter“ orchideeën.
De bloeitijd is in het late najaar en de vroege wintermaanden
Het geslacht Zygopetalum kent ongeveer 15 à 20 soorten , ze groeien hoofdzakelijk in Midden-Zuid
Amerika. Brazilië is wel het land van deze orchidee.
Er zijn vast wel leden onder ons die een Zygopatelum in huis
hebben staan. Ik heb er twee in huis staan. De Midnigt Blue bloeit
nu en dat is zeker 6 weken genieten. De plant staat op mijn
slaapkamer waar het de ideale temperatuur is.
Zelfs de nieuwe scheut heeft al een bloemtak aangemaakt.

De Zygopetalum
Maculatum bloeide dit
jaar aan de vroege kant en
is inmiddels al gebloeid
Zygopetalum Midnigt Blue

Zygopetalum ive tequila

Zygopetalum maykaii

Tips voor de verzorging
Op een lichte plaats en geen directe zonlicht , het is een koelsoort zo tussen de 15 en 20 graden. Daar hoeven we dus niet extra voor te stoken!
Eens in de week zo nodig in lauw water dompelen tot stukje onder de potrand en goed uit laten lekken , want bij te natte mengsel gaan de
pseudobulben rotten. In de groei periode geef je je plant orchideeënmest zo om de beurt van water geven. In de wintermaanden allemaal een
beetje minder. Zo gauw het potmengsel te nat blijft is het verstandig om de plant te verpotten. Dat kan in bark, kokosvezels en wat turf.

Nel

Orchideeën Vereniging ’t Gooi
2018 : 17 december.
2019 : 14 febr. 11 april. 13 juni. 15aug. 10 okt. 16 dec.
www.orchidee-gooi.nl

Kerstbijeenkomst 2018:
Voorbereiding zondag 16 december
Kerstviering maandag 17 december vanaf 19.00u

Kring Utrecht
2018: 15 december.
2019 : 2 febr. 13 april. 22 juni. 31 aug. 19 okt. 21 dec.
www.orchideeenkringutrecht.nl

NOV ledenvergadering :
24 november Wachendorffzaal tijd: 10.00u.
Agenda zie website www.nov-orchidee.nl

Masedevallia bijeenkomsten in 2019
30 maart -

6 juli - 26 oktober

Kerst
puzzel

Bestuur ‘t Gooi :

En een voorspoedig fleurig Nieuwjaar

