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KRINGMIDDAG, ZATERDAG 2 februari in
WOON- EN ZORGCENTRUM “DE KOPERWIEK”
KOPERWIEKLAAN 3, BILTHOVEN,
AANVANG 13. 30 UUR
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4.
5.
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7.

Agenda:
Opening en mededelingen.
Jaarverslag
1ste deel lezing Jeroen van Schaik.
Pauze en lootjes verkoop
2de deel lezing
Plantbespreking
Loterij en Sluiting.

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

Mededelingboekje per post :
Kost dit € 20,-- per jaar.
Digitaal lidmaatschap kost € 16,-- per jaar.
Bankrekeningnummer:
Kring Utrecht der NOV
NL52 INGB 0003 3664 39
Eventueel kunt uw lidmaatschap op de kringmiddag ook per kas betalen.
Er is de laatste tijd hard aan gewerkt om de nieuwe website op te zetten door betrokkene van NOV en Paul.
Het een en ander wordt komen de weken aangepast. Kijken? : https://www.nov-orchidee.nl/orchideeenkringutrecht.nl/
Paul is van Kring Utrecht contact persoon. Heeft u wat te melden stuur het hem.
Paul Raadschelders: praad21@gmail.com

Beste leden,
Na de gezellige kerst bijeenkomst in december zitten we toch nu alweer bijna in februari 2019.
Bij de december verloting hebben we ook de boeken van John Graber verloot welke toch gretig werden uitgekozen. Hartelijk bedankt John ook
al je buitenlandse boeken zijn door de kringleden meegenomen.
Het nieuwe jaar heeft aan het begin ook de vaste dingen zoals de Jaarvergadering. De secretaresse en de penningmeester geven ons inzicht
over wat er in 2018 is gedaan. Hierna komen de verkiezingen en de rondvraag en is het officiële deel klaar.
Daarna gaat Jeroen van Schaik een lezing geven over nare kleine beestjes op onze orchideeën en wat we hieraan kunnen doen zodat we daar
wat minder last van hebben. Hopelijk hebben we hier voor het nieuwe jaar een hoop steun aan. Wilt u een vervelende beestjes plant meenemen
doe deze dan graag in een afgesloten plastic zak en dan kan u Jeroen zelf om advies vragen.
Ook hebben we aan Jeroen gevraagd of hij zijn camera wilt meenemen waarmee hij planten, bloemetjes of beestje kan vergroten en die dan op
het scherm laten zien. Dus heeft u een plantje met erg kleine bloemetjes in de bloei neem deze dan ook mee kunnen we de bloemen op het
scherm groot laten zien.
Ook heb ik nog een trieste mededeling begin januari is Jan van Heerde, een markant lid van onze kring en bij vele oud Kring Utrecht leden
bekend, overleden. De wens van Jan was om in kleine kring herdacht te worden en dit is ook gebeurd. Jan heeft veel voor Kring Utrecht
betekend en wij zullen hem zaterdag 2 februari ook gedenken. Wij wensen Anneke veel sterkte.
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 de bijeenkomst op 15 december
“The American Party”.
Wat was het weer een gezellige middag in de Koperwiek. Lekkere gerechten stonden er
klaar om deze laatste bijeenkomst van 2018 goed af te sluiten. Iedereen had reuze
zijn/haar best gedaan met het maken van taart, quiche, salades en allerlei verschillende
snacks. Voor mij erg leuk om te zien dat dit zo goed aanslaat, in Amerika is het elke
bijeenkomst zo………. (nou, dat hoeft nu ook weer niet!).

Rondom dit alles hadden we ook de lezing van Patrick Mannens. Onze gast kwam uit België, om een “verrassingslezing” te geven. Niemand wist
iets van het onderwerp, maar dat pakte toch wel bijzonder uit! Een mooi reisverslag van een tocht door het noordelijke deel van Zuid Afrika.

We gingen mee op reis.
Leuke filmpjes gaven je het gevoel dat je ook in de auto zat en de dieren
bijna kon aanraken. Jammer was wel dat er weinig orchideeën te zien
waren, maar dat vond Patrick ook.
Zuid Afrika heeft ook te maken met grote droogte, waardoor steeds
meer rivieren droog komen te staan. Dit heeft grote gevolgen voor de
fauna en flora. We zagen dat ook in de beelden, waar leeuwen rustig bij
een poeltje liggen te slapen en wachten tot prooidieren water komen
drinken. Het eten loopt ze zo de bek in… We kunnen nu wel een beetje
inzien hoe de gevolgen voor ons landje zijn als die zomers elke keer zo
warm en zo droog gaan worden. Het commentaar bij de lezing vond ik
persoonlijk erg prettig: vlot, duidelijk en humoristisch. Ja, mijn middag
was goed!

Disa uniflora komt het meest voor in Zuid Afrika

Na een korte plantenbespreking (omdat er maar weinig planten waren), was
er de verloting met mooie prijzen. Orchideeën en boeken (van John Gräber)
gingen over naar een nieuwe eigenaar. Veel plezier van deze cadeaus!
Nog even een opmerking tot besluit: jammer dat niemand een stukje wilde
schrijven……

Anneke Koch

Een van de meegebrachte orchidee voor de plantbespreking is deze orchidee uit Ecuador: de Epidendrum
hugomedinae.
Hij komt hoofdzakelijk voor in Midden Amerika .
Het is een koel soort van 16˚ tot 20 ˚ .
Geen volle zon het liefst staat de plant in een half schaduw plekje.
Epidendrum hugomedinae

Een zuid Amerikaanse Maxillaria en wel uit Brazilië. Deze Maxillaria ubatubana houd helemaal niet
van zonlicht ,dus op een licht schaduwrijke plek.
De temperatuur is in de nacht zo 14˚graden en kan overdag de warmte wel verdragen tot 34 ˚
hebben. Dompelen ,maar let wel op dat de bulben niet in de natte bark blijven staan. Regelmatig
kleine dosis mest geven.

Maxillaria ubatubana

Cymbidium dayanum

Bestuursprijs met zijn naam Andre Jakobs. Gewonnen op de tentoonstelling 17 oktober

Lezing door Jeroen: Biologische plaagbestrijding
Wie orchideeën kweekt krijgt onherroepelijk met insecten te maken
die de plant op allerlei manieren belagen.
Ze eten van de bladeren of wortels, prikken erin of eten ervan…
Een aantal insecten produceren honingdauw waardoor de hele boel
plakkerig wordt en uiteindelijk wordt het blad helemaal zwart.
Helemaal niets doen betekent vaak het einde van de plant.
Ook op ‘onze’ orchideeën komen een aantal hardnekkige plagen
voor en deze middag zal ik wat meer ingaan op juist die plagen waar
orchideeën zoal last van hebben. Wolluis, dopluis, schildluis, bladluis
en spint komen aan bod en ik zal aan de hand van foto’s (en
mogelijk ook filmpjes) de mogelijkheden en onmogelijkheden wat
hier ‘biologisch’ aan te doen is toelichten en waarop gelet moet
worden om de plagen onder controle te krijgen en te houden.
Neem in een plastic zakje of bak uw aangetaste orchidee mee
dan kan Jeroen ter plekke vertellen hoe wij er mee om kunnen
gaan en bestrijden.

De gevreesde, maar o zo bekende wolluis.
In NOV blad Orchideeën 2017 nummer 4 en 5 stonden artikelen van Jeroen

Over bio-bestrijding van ongedierte in uw orchideeën.

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

Secretaris/ledenadm:
Anneke Koch
e-mail: apjkoch@live.nl
www.orchideeenkringutrecht.nl

Bijeenkomsten 2019 :

2 febr. 13 apr. 22 juni. 31 augustus. 19 okt.
21 december

Website : www.orchideeenkringutrecht.nl

Penningmeester:
Wim van Asselen w.van.asselen@casema.nl

Orchideeën vereniging ‘t Gooi
2019: 14 febr. 11 apr. 13 juni. 15 aug. 10 okt. 16 dec.

www.orchidee-gooi.nl
Bankrekeningnummer:
Kring Utrecht der NOV
NL52 INGB 0003 3664 39
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 Raadschelders

Masdevallia Werkgroep
2019 : 30 maart 6 juli 26 oktober.
Wachendorffzaal vanaf 11u. Botanische tuinen Utrecht

