Nederlandse Orchideeën Vereniging Kring Utrecht
Mededelingen nummer 2

Bijeenkomst 13 april 2019

Lezing van Ruud Nabibaks. : Reis door Suriname.

KRINGMIDDAG, ZATERDAG 13 april in
WOON- EN ZORGCENTRUM “DE KOPERWIEK”
KOPERWIEKLAAN 3, BILTHOVEN,
AANVANG 13. 30 UUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Agenda:
Opening en mededelingen.
Jaarverslag
1ste deel lezing Ruud Nabibaks.
Pauze en lootjes verkoop
2de deel lezing
Plantbespreking
Loterij en Sluiting.

Lezing van Ruud Nabibaks
De lezing gaat van Ruud gaat over zijnreis naar Suriname die hij in het jaar
2015 en 2016 heeft gemaakt. Ruud heeft het westelijke deel van Suriname
bezocht en de orchideeën die hij daar tegen kwam zal laten zien. Verder zijn
er ook andere planten te zien. Die hij in Paramaribo en omgeving heeft
gefotografeerd. Tijdens zijn lezing zal Ruud ook andere zaken belichten en
de nodige informatie geven.

Mededelingboekje per post :
Kost dit € 20,-- per jaar.
Digitaal lidmaatschap kost € 16,-- per jaar.
Bankrekeningnummer:
Kring Utrecht der NOV
NL52 INGB 0003 3664 39
Redactieadres:

phvandermeer@gmail.com

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

Van de voorzitster:
Beste Orchideeën liefhebbers,

Je kan het wel merken met dit zonnige weer van de afgelopen dagen dat de orchideeën meer naar hun zin hebben . De wortels vertonen al
groene puntjes en de nieuwe scheuten zijn ook al zichtbaar.
Zaterdag 13 april we hebben Ruud Nabibaks uitgenodigd met een lezing over Suriname. Dit gaat weer een interessante middag worden.
De jaarplanning hebben we op van invulling gewijzigd . Zo hebben we op 22 juni de veiling om uw plantjes te verkopen.
Het reisje willen we in september houden , want nu in de voorjaarsmaanden zijn er al veel tentoonstellingen, opendagen en andere
evenementen.
Zoals 6 en 7 april de Voorjaarsdagen NOV in Helmond.
20 april: Ruilbeurs in Arnhem en Orchilim in België .
De busreis:
Deze keer gaan we misschien op vrijdag de 13de september, als er genoeg animo voor is.
Graag van u een reactie of het bezwaarlijk is op een vrijdag de busreis te doen.
De bestemming wordt in ieder geval Duitsland !
Op de bijeenkomst hebben we nog verschillende boeken te koop.
Er zijn ook nog reversspeldjes en een broche te koop voor 7 euro. (orchideetje motief )
Deze lagen nog bij mij in een laatje.
Graag tot 13 april in de Koperwiek.
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 bijeenkomst 2 februari.
34 aanwezige
Annemiek opent de bijeenkomst en begint met de mededeling dat Jan van Heerde is overleden.
en vertelt hoe de middag gaat verlopen.
Anneke geeft een jaaroverzicht van 2018 en Wim het financieel verslag.
Teja en Louise hebben de boeken gecontroleerd en goed bevonden. Mooi applaus voor beide.
Volgend jaar wordt de controle gedaan door Tonny van de Werff en Gerard van Maarseveen.
Ed Gerritsen staat op de reservelijst.
Annemiek vraagt ook of er liefhebbers zijn feestcommissie voor het jubilea 65 jaar bestaan van de kring van volgend jaar.
Annemiek en Nel worden herkozen en Anja van Zijl heeft zich schriftelijk opgegeven als bestuurslid.
Op de tafel lagen gratis Palmblad om mee te nemen en andere kleine boekjes.
Jeroen vertelt alles over biologische bestrijding van ongedierte die voor kunnen komen op onze orchideeën. Bladluis verspreidt zich in het
donker. Hoge temperaturen vinden de meeste beestjes ook prettig.
De lieveheerbeestjes zijn heel goed voor de blad- en wolluis. Sluipwespen worden ook overal ingezet, maar ja wie wil er nu sluipwespen in zijn
huis?
Jeroen toonde vele mooie uitvergrote dia’s zodat je heel goed de luisjes kon bekijken.
Jeroen liet onder de microscoop nog enkele ini mini bloempjes zien

De plantbespreking :
Pim had een hele mooie Rhynchostylis ( retusa? ) meegenomen. Komt voor in Zuidoost Azië. Rhynchos
betekent :snavel en stylis : kolom. Ze groeien in warme vochtige omgeving met een zachte
luchtbeweging. De bloemtak is trosvormig. Pim heeft de plant in een potje maar kunnen ook heel goed
in een mandje.

Jan van Klaveren had een bescheiden Odontioda meegenomen. Kruising tussen Odontoglossum en Cochlioda , kan
zomers naar buiten maar niet in de felle zon . Houd dus van warme omgeving.
Bas Romeijn toonde een Calanthe harissii, voorzichtig met water geven bij het uitlopen van de plant want anders
gaat hij niet bloeien.
Pragmepedium bloeide ook fraai. Deze krijgt elke week op een schoteltje water

De Papihionanthe vandarum van Mieke Lammers was prachtig om te zien. Zomers hangt de plant op een beschut plekje
buiten en in de winter op haar slaapkamer met douche gelegenheid.

Een van de meegebrachte orchidee voor de plantbespreking is een 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.

Dan een Zuid Amerikaanse Maxillaria en wel uit Brazilië.
Deze Maxillaria ubatubana houdt 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.
Epidendrum hugomedinae

Maxillaria ubatubana

De Maxillaria chyrsantha is een koele soort , had door de hete
zomer dit jaar minder bloemen.
Gaat dus ook zomers in een schaduwrijke plek naar buiten.
Wim van Asselen had een paar Coelogynes meegenomen.
Gematigd soort. De een hoog in de kas en de andere formosa
op blad.
Er waren ook verschillende
Restrepia’s te zien. Een was
zelfs al 12jaar oud. Deze
orchideeën houden van koele ,
natte omgeving. Ton had ook
een klein Oncidium tolumnia
meegenomen. Dit kwetsbare
soort zie je maar weinig. De
bloeitijd is ook maar enkele
dagen. Tegenovergesteld is de
Dendrobium aberans van Ton ,
die bloeit al maanden.
Annelize had een
phaleanopsis formosama meegenomen. Mooie 2 witte bloemtakken waar ze al een tijdje van kon genieten.
De loterij.
De nieuwe opzet voor 2x proef : Je mocht nu zelf een plant uitkiezen, maar het bracht wel de nodige discussie teweeg. De laatste had niets te
kiezen was het argument. Eigenlijk is dat bij de gewone loterij ook zo.
Dan kon je kiezen uit 2 planten.
Het was een goede bijeenkomst, veel gezien en gehoord.

Jaarverslag Kring Utrecht
Zoals elk jaar begon deze ook met de jaarvergadering. Het aftreden van Carla als penningmeester Gelukkig vonden we in Wim weer een
geschikte penningmeester, waardoor het voortbestaan van onze Kring weer voor een aantal jaren gegarandeerd werd.
Na deze berichtgevingen mochten we nog even met Paul op reis door Zuid Afrika.
Zijn lezing was niet de enige het afgelopen jaar. Daar hadden wij natuurlijk ook de mooie en altijd interessante lezing van Ed de Schmidt,
waarbij hij ons meenam de Colombia. Wat ziet die man toch veel! Fantastisch! Ook de lezing Van Henk Brugman was daar, die u meenam naar
Sumatra en tot slot hadden wij Patrick Mannens, ook naar Zuid Afrika.

Natuurlijk mogen we het symposium in het Castellum Leidse Rijn niet vergeten. Niet direct een activiteit van onze Kring, maar zeer interessant
voor de orchideeën liefhebber. Dit jaar een soortgelijke bijeenkomst in April. Lees daarvoor de nieuwsbrief op de NOV site.

Het was niet alleen blijdschap dit jaar. Zo hadden wij te maken met een aantal overlijdens. Zo zijn Ria Berg en van Jan van Heerde niet meer
onder ons.
Natuurlijk mag ik de vaste activiteiten van onze Kring niet vergeten: de Tentoonstelling met keuring van de KCO, de veiling en de American
Party en ook het jaarlijkse reisje, dit keer naar België. Akerne en Petrens waren ons doel en daar kon menigeen weer zijn slag slaan.
U hoort het: het was weer een bewogen jaar, wat wel met heel mooi weer gepaard ging.
Nu op naar een heel nieuw jaar met weer voldoende uitdagingen!
Anneke

Opfrissertje!
Het zal prettig zijn als de laatste niet betaalden leden alsnog hun contributie betalen.
16 euro en met toesturen boekje is het lidmaatschap 20 euro
Kring Utrecht der NOV
NL52 INGB 0003 3664 39

Tentoonstelling Kring Brabant Zuid Oost.
Samen met Annemiek, Anneke en Mieke zijn we naar de tentoonstelling geweest. Het was mooi opgezet door de kringleden
De grote vitrine was goed gevuld met eigen bloeiende orchideetjes.
Akerne , Lubke en Orchidz de Luxe en Herman ter Borch hadden hun privé collectie hangen of staan.
Ze verkochten ook orchideeën en ik heb wat gekocht.
Verschillende Dendrobiums waaronder de Victoria regina.
Nu op blok misschien geeft dat meer geluk. Het jaar ervoor in een potje gekocht, maar het plantje
groeit tergend langzaam ondanks: lucht, licht, water en voeding. Het is een koel soort
De Smitinandia micrantha , zie foto , had ik nog nooit
van gehoord. Warm soort, vochtige schaduwrijke plek.
Komt voor in Zuid Oost Azië. Hier en daar zie ik al
bloemknoppen , dus ik ben benieuwd.
Toekomst droom .....

Dendrobium Swiss
Mountain Palace , ook dit is een koele Dendrobium
De nachten minimum 8˚ en overdag liefst zo 18 ˚. Schaduw
soortje. Plantje heeft bij mij nog geen bloemetjes.

rijk

Orchideeënweekend
Categorie
NOV evenement
Datum
zaterdag 6 april 2019 10:30
E-mail
acties@nov-orchidee.nl
Na enkele jaren van afwezigheid organiseert de NOV in 2019 weer een Voorjaars
Orchideeëndag. Bovendien wordt die dag dit keer uitgebreid tot een heel Orchideeënweekend.
Op zaterdag een ruil- en verkoopbeurs, zoals je gewend bent met een KCO keuring. Op
zondag het symposium ‘OrchideeZA’. Hierin staat ‘ZA’ voor Zuid-Amerika, waar zoveel mooie
orchideeën vandaan komen. Het is de tweede editie van het succesvolle symposium dat
Jeffrey Meulenbroeks in voorjaar 2018 organiseerde in De Meern, nabij Utrecht. Voor dit
symposium hebben al vijf internationale sprekers hun medewerking toegezegd. En de locatie
is nu wat zuidelijker, in Helmond. Goed bereikbaar dus ook voor onze Vlaamse vrienden!
Er is tevens een beperkete catering met betaalbare prijzen.
Eenieder die op het gebied van orchideeën (in ruime zin) wat wil verkopen, ruilen of daarover
informatie wil geven is op zaterdag 6 april van harte welkom. Er is voor deze dag een beperkt
aantal tafels voor verkoop beschikbaar en helaas, vol is vol…!
De regels:
- Per persoon kun je maximaal drie tafels (120 x 80 cm) huren. Prijs per tafel voor NOV-leden
€ 5,-. Voor niet-leden eerste tafel € 35,- en volgende tafels ook € 5,-.
- NOV-leden gaan vóór niet-leden. En vervolgens op aanmelddatum.
- Tafels en stand inrichten tussen 09.00 en 10.00 uur. Opruimen mag pas vanaf 15.00 uur.
- Aanmelden voor 20 maart, in verband met het indelen van de plaatsen,bij acties@novorchidee.nl

Het adres:
Wijkcentrum Parkzicht, Dierdonkpark 6, Helmond (wijk Dierdonk) Toegang is beide dagen
gratis
Parkeren kun je op het parkeerterrein bij Albert Heijn.

Ruil en Verkoopbeurs
Categorie
Ruil en Verkoopbeurs
Datum
zaterdag 20 april 2019
Locatie
Lebretweg 51, Oosterbeek

Internationale Orchideeën Tentoonstelling Orchilim 2019
Categorie
Tentoonstelling
Datum
zaterdag 20 april 2019 - maandag 22 april 2019
Locatie
Marktplein 5, 3550 Heusden-Zolder, België
Website
www.orchilim.be

Na het enorme succes van alle vorige afleveringen van de Orchilim
tentoonstellingen organiseert Regio Limburg van Orchideeën Vereniging Vlaanderen
vzw opnieuw een grootse orchideeëntentoonstelling.
Heusden-Zolder ligt in Belgisch Limburg en is eenvoudig te bereiken via E314 en
E313.
Op deze tentoonstelling tonen bijna vijftig nationale en internationale
orchideeënverenigingen, botanische tuinen, orchideeënverkopers en producenten,
juweeltjes uit alle oerwouden van de wereld maar ook tal van grootbloemige en
veelkleurige hybriden.
Exposant verkopers uit binnen- en buitenland bieden bovendien heel wat
orchideeën te koop aan: van prachtige species tot de laatste nieuwe hybriden.
Zaterdag 20 en zondag 21 april, van 10 tot 19 uur
Maandag 22 april van 10 tot 18 uur.
Entree €8,00 pp, tot 14 jaar gratis.
Groepen van 15 personen en meer, €6,00 pp.

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 : 13 april . 22 juni. 31 augustus. 19 okt.
21 december
Website : https://www.nov-orchidee.nl/orchideeenkringutrecht.nl/

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

Orchideeën vereniging ‘t Gooi
2019: 11 april . 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 : 6 juli 26 oktober.
Wachendorffzaal vanaf 11u. Botanische tuinen Utrecht

NOV – ALV bijeenkomst
4 mei Wachendorffzaal Botanische Tuinen van Utrecht
Aanvang 10 uur

