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Bijeenkomst 31 augustus 2019

Lezing : over Macaronesië
De Canarische eilanden en Madeira

Rogier van Vugt en Petra Sonius hun reis over planten en vogels op Tenerife en Madeira.

KRINGMIDDAG, ZATERDAG 31 augustus in
WOON- EN ZORGCENTRUM “DE KOPERWIEK”
KOPERWIEKLAAN 3, BILTHOVEN,
AANVANG 13. 30 UUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Agenda:
Opening en mededelingen.
Lezing Macaronesië Rogier van Vugt
Pauze en lootjes verkoop
2de deel lezing
Plantbespreking
Loterij en sluiting.

Jaarlijkse busreis!
Op 21 september gaan we naar Duitsland.
We bezoeken eerst Schwerter orchideenzucht en daarna kwekerij Holm.
https://www.schwerter-orchideenzucht.de
https://www.orchideen-holm.de
Het is de bedoeling dat we 8.00u vertrekken uit Bilthoven.
De prijs is 40 euro per persoon.
Graag vooruit betalen.

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

Beste orchidee liefhebber,
Wat hebben we allemaal gezucht in de hittegolf vorige maand en niet alleen wij maar onze plantjes ook natuurlijk. Bij mij zijn er toch
enkele bezweken onder die hitte.
Voor de Najaars Orchideeëndag, zaterdag 5 oktober 2019, zoeken ik een florist, arrangeur of bloemstylist, iemand met creativiteit en
stijl die de orchidee nog mooier tot haar recht kan laten komen in een klein (of groot) bloemstuk. Misschien weet u iemand in uw
omgeving die ons die dag wilt helpen.
Ook zou ik die dag graag weer hulp willen van mensen die in de kassen van de Botanische Tuinen de bezoekers wilt informeren over
de orchideeën. U krijgt dan de kans de bezoekers te vertellen over uw hobby wat tot leuke gespreken kan lijden.
Zaterdag 31 augustus komt Rogier weer bij ons langs met zijn lezing over Macaronesië de Canarische eilanden en Madeira, dit gaat
dus zeker en geweldige middag worden. Mocht u iemand in uw naaste omgeving weten die ook van een mooie lezing wilt genieten
neemt u diegene dan gerust mee. De verloting deze middag is weer als de eerste 2 keer heeft u een prijslootje dan kan u zelf uw
plantje uitkiezen. Kijkt u wel graag van te voren welke plant u zou kiezen.
Ook komt volgende maand 21 september weer ons reisje naar Duitsland er aan. Heeft u zich nog niet opgegeven doet u dit dan
gelijk zodat wij niet op het allerlaatste moment nog van alles moeten regelen. Op onze webpagina vindt u alle informatie of bel ons.
Graag zie ik allen weer zaterdagmiddag 31 augustus
Annemieke

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

De lezing gaat over Macaronesië
De Canarische eilanden en Madeira zijn voor veel mensen een bekende vakantie bestemming. Maar als het gaat om de echte natuur blijkt dat
men vaak niet verder gaat dan stranden en tuinen. Dat is jammer omdat deze twee eilandgroepen een natuur herbergen die buitengewoon
interessant is. Het is zelfs zo dat Charles Darwin heel graag onderzoek had willen doen op de Canarische eilanden maar destijds niet aan land
mocht en dus uiteindelijk op de Galapagos terecht is gekomen. De gevolgen zijn bekend.
Op de eilanden is een bijzonder en bijna uitgestorven ecosysteem te vinden genaamd Laurisilva. Dit bos type is al miljoenen jaren oud en
strekte zich ooit uit over grote delen van het Middellandse zee gebied, de huidige Sahara en heeft nu nog fragmenten in Oostelijk Afrika, Noord
Turkije, China en in de meest authentieke vorm de Canarische eilanden en Madeira. Deze bossen herbergen talloze unieke planten en dieren
waarvan sommige zoals de grootbladige dennenorchis uiterst zeldzaam zijn.
Deze lezing neemt je mee naar de echte natuur van deze eilanden. Van de ruige rotskusten met kritisch bedreigde parasitaire planten, via de
drakenbloedbomen naar de laurier en dennen bossen waar blauwe vinken leven en bloemen worden bestoven door de tjiftjaf, om uiteindelijk
uit te komen boven de wolken waar de wilde orchideeën bloeien.
Rogier van Vugt

De Dactylorhiza foliosa “Madeira orchidee” .
Is een orchis van oorsprong uit het Caribisch gebied en komt alleen plaatselijk in een natuurlijk gebied op
Madeira voor.
De D. foliosa die groeit op veengrond staat in half schaduw en beschutte plaats in licht bosgebied. De
temperatuur is daar warm en in de nachten/ winter gematigd koel.
Bloeitijd in de late lente en vroege zomer

Orchis scopulorum is endemisch voor het Portugese eiland Madeira, waar de plant plaatselijk talrijk voorkomt.
Orchis scopulorum is een slanke, tot 70 cm hoge plant. De bloemstengel heeft een of twee stengelbladeren en een
tot 10 cm hoge smalle kegelvormige aar kan wel 25 bloemetjes bevatten.
De bloemen zijn roze tot lila gekleurd
De bloeitijd is van mei tot juli.

Verslag van bijeenkomst 22 juni.
Er stonden al heel wat plantjes toen ik binnen kwam.
Annemiek had orchideeën opgehaald bij Annelize en mevrouw van Bruggen.
Zij hadden die beschikbaar gesteld voor de veiling en de opbrengst gedoneerd voor de kring. Ik kan hierop zeggen:
Dank je wel!
Het aanwezige ledental was maar 26 personen , niet veel dus.
Annemiek en Anneke deden de veiling en er moest heel veel gepraat worden om de plantjes een nieuw
onderkomen te bezorgen.
De 2 potten Pleiones brachten totaal 3 en 4 euro op en dat is echt niet veel voor 15 bolletjes.
De leeftijd van de leden en de ruimte die men heeft speelt een grote rol bij de aankopen.

We hadden ook een curiosa “kunst” tafel en die prijs kon je bespreken met Annemiek. Van geborduurde kleedjes tot kunst
orchideeën takken.

Wim Calis had heel veel boeken meegebracht en dit werd gretig voor een prikje gekocht.
Wim en Elisabeth gaan uit gezondheidsreden verhuizen.
Hun dochter heeft de orchideeën onder haar hoeden genomen.
Wim blijft nog wel lid , volgende keer neemt hij weer een en ander mee voor de liefhebbers.
Dus kom kijken en kopen op de volgende bijeenkomst 31 augustus!

Opstelling voor de Chinese loterij. U kunt dus zelf kiezen waar de lootjes ingaan.

Veiling aanbod.

Bieden, bieden graag!

Encyclia lanifolia
Of te wel :Epicattleya Miva Etoile
BESCHRIJVING: Gevonden in Costa Rica ,het is een koel groeiende soort die voorkomt op een hoogte
van 1100 tot 2000 meter De orchidee heeft rietachtige, rechte stengels en de nieuwe scheuten zijn
nauw lancetvormig. Die groeien van onder af. De 1 tot 3 meestal 2, gelijktijdig openende bloemen zijn
zeer geurige
Hele jaar door water en mest wat rijk is aan kalium

Odontoglossum
Rossio glossum

De nachten koel houden en overdag warme temperaturen en op een schaduw rijk plekje zetten.
In de winter minder water geven

Deze orchidee is mij ontgaan, weet niet van wie en ook geen naam.

Paul Raadschelders had een Laelia tenebrosa meegenomen.
De orchidee is van oorsprong uit Brazilië
Zeer warm tot koel soort.
Plant heeft langwerpig leerachtig blad.
Laelia bloeit met tros van 3 à 4 bloemen in de zomer maanden.
Ook de Cattleya purpurata “Rosa cereja carnea “
is van Paul Raadschelders.
Afkomstig uit Brazilië. Dezelfde kweekwijze als de Laelia.
Warm, licht en in de winter rust periode dus dan weinig water geven.

Van Paul deze mooie Paphiopedilum , dat vermoed ik

Mieke lammers :
Laelia milleri
Bijnaam steen Laelia
Warm tot koel, bloeit in de late lente vroege zomer

De Maxillaria tenuifolia , “kokosnootorchidee” vernoemd naar zijn
heerlijke geur. Het is een gemakkelijk te verzorgen orchidee uit
Midden-Amerika .
Wintermaanden halfdroge rust periode. Plant groeit ook heel goed
op boomvaren.
Maxillaria tenuifolia

Specklinia grobyi
Specklinia grobyi is een miniatuurorchidee
De stengel is minimaal en niet te zien, omdat ze is gewikkeld in schutbladeren Elk stengeltje heeft een blaadje van 5 x 1 cm, dat aan de
onderkant rood gekleurd is en daaruit ontspringt een wiebelend bloemstengeltje tot 8 cm met meerdere
bloempjes, die successievelijk uitkomen. De bloemkleur geel.
Jannie sproeit het blokje met hygrolon, waar het klompje op zit, elke dag met regenwater met soms een
beetje Akerne’s RAINMIX. Het hangt op het noorden, want het orchideetje verdraagt geen directe zon.
Hygrolon
Bovendien houdt het van luchtverplaatsing, dus een ventilator is onmisbaar.
De hoogte, waar het voorkomt, verraadt dat je het van koel tot warm kunt kweken. Plantje hangt in de
huiskamer en in de maanden december en januari doet zij het orchideetje, samen met andere soorten ’s nachts in de groentela van haar
koelkast. Tijdens die periode mest Jannie niet.
Het orchideetje kan het hele jaar door bloeien.

In haar boekje schrijft Jannie over haar orchideetjes ,
die zij allemaal met succes kweekt.
Boekje is te koop en te bestellen bij Jannie Boschloo
jannie.boschloo@ziggo.nl

Slakken tijd.
Alle maanden dat de orchideeën buiten staan is het goed opletten of er geen slakken zijn.
Regelmatig bekijk ik de plantjes of er slakken op en onder de pot zit, zeker na de regen. Dan zwellen die slijmballen uit. Ook
slijmsporen duiden op slakken.
Het zijn vooral de naaktslakken die schade aanbrengen op je orchideeën.
Verleden jaar had ik padden in de tuin en die waren gek op die beestjes, helaas dit jaar heb ik
maar een kleine pad gezien.
Met verstand op nul en een plastic zakje om mijn hand raap ik die viezerikjes op
Schijfjes aardappelen leveren maar matig resultaat.
Randje scherpe schelpstukjes, schone gemalen eierenschalen om de orchidee heen helpt beter.

Als het niet anders kan dan kunt u ook bij tuincentra hulpmiddel kopen.

Foto: orchideeën kring Groot Rotterdam

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:

Bijeenkomsten 2019 : 31 augustus. 19 okt. 21 december
Website : https://www.nov-orchidee.nl/orchideeenkringutrecht.nl/

Anneke Koch
e-mail: apjkoch@live.nl

Orchideeën vereniging ‘t Gooi
https://www.orchidee-gooi.nl

2019: 10 okt. 16 dec.

Bestuursleden :
Nieuw : Anja Verzijl →
Nel van der Meer

Penningmeester:
Wim van Asselen w.van.asselen@casema.nl
Bankrekeningnummer:
Kring Utrecht der NOV
NL52 INGB 0003 3664 39
Boekje :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-Renooij
G. van Maarseveen
Paul Raadschelders

Masdevallia bijeenkomst op 26 oktober in de Wachendorffzaal.
Botanische Tuinen van Utrecht.

7 september 2019 van 10:00 tot 16:30

Liefhebbersmarkt
Ruim 50 standhouders bieden een fantastisch sortiment planten aan.
Van rotsplanten en bloembollen tot schaduwplanten uit de
Himalaya en van tropische plantjes voor in een terrarium tot
vertellen over hun specialistische hobby. Inmiddels maakt deze
markt naam als de leukste plantenmarkt van Midden Nederland!
Hieronder vindt u de lijst met deelnemers aan de markt.

.

Schaduwplanten
Naast de verkopers zijn ook verschillende plantenverenigingen
aanwezig,
waarvan leden met enthousiasme.

Nederlandse Orchideeen Vereniging
Met verkoop :
Botanische orchideeën; Herman ter Borch
Botanisch Tekenaars Dick Smit en Marloes Vreeburg
Plantportretten. Kijk op www.botanischkunstenaarsnederland.nl
De Tuin in vier seizoenen
Tuintijdschrift. www.tijdschriftdetuin.nl
Kwekerij De Putter
Bijzondere schaduwplanten.
Cor en Marian Kessels

Kwekerij Plantworld Holland
Lage vaste planten, speciale bollen, cyclamen
etc. www.plantworldholland.nl
DeTuinheeren
Kwaliteits tuingereedschap. www.detuinheeren.nl
Eric Breed
Bijzondere bollen. www.tulippictures.eu
Nederlandse Rotsplantenvereniging
Rotsplanten. www.nrvwebsite.nl
Rotsplantenkwekerij Philip van Hilst
Gerrit Roest ,Jan Blokland, George Knoops ,
Jan Wieringa, Ap Peppelenbos
Frits Litjens, Gerard Verweij

Herman Geers
Dwergconiferen. www.hgeers.nl
Nederlandse Varenvereniging
Alles over varens. www.varenvereniging.nl
Nederlandse Orchideeën Vereniging: https://www.nov-orchidee.nl
Groei & Bloei, afdeling Utrecht
Vereniging van Tuinliefhebbers. www.utrecht.groei.nl
Araflora
Bijzondere tropische rariteiten. www.araflora.nl
Kwekerij Bandus
Bamboe en andere exotische planten. www.bandus.nl
Van der Plancke zaden Bijzondere
zaden. www.vanderplanckewinkel.nl
Onze Eigen Tuin
Tuintijdschrift. www.onzeeigentuin.nl
Kwekerij Kingfisher
Schaduwplanten. www.kwekerijkingfisher.nl
Kwekerij Morning Glory
Bijzondere eenjarigen. www.kwekerijmorningglory.nl
Kwekerij Zeelenberg
Fuchsia's. www.kwekerijzeelenberg.nl
Rotsplanten
Nederlandse Pelargonium en Geranium vereniging
Geraniums en Pelargoniums. www.npgv.nl/de-vereniging
Nederlandse Kuipplanten Vereniging
Kuipplanten. www.kuipplantenvereniging.nl
The Natural World
Exotische medicinale planten en kruiden. www.naturalworld.nl
Kwekerij Alpigena
Saxifraga's. www.alpigena.com
Vereniging Orchideeen Vermeerdering
Zelf orchideeën zaaien.
www.vereniging-orchideeen-vermeerdering.nl

EBS
Bamboe. www.bamboepagina.nl
WICO planten
Bijzondere vaste planten en rotsplanten. www.wicoplanten.nl
Gert Hoek
Kwekerij Giesbergen
Bloembollen. www.facebook.com/kwekerijtuincentrumgiesbergen
Steven Oostendorp
De Buxusdokter. www.buxus-dokter.nl
Pieter's Planten
Bijzondere vaste planten en schaduwplanten. www.pietersplanten.nl
Bart Wortelboer
Bijzondere schaduwplanten, Cardamine.
Plantaveria
Succulenten en rotsplanten arrangementen.
Kwekerij Koala
Eucalyptus. www.eucalyptuskwekerijkoala.nl
La Brijn
Tuin- en plantenboeken. www.boekwinkeltjes.nl/v/plantenboek
Jan Neelen
Bijzondere vaste planten. www.janneelenvasteplanten.nl
Kwekerij Aroid
Aronskelkachtigen en aardorchideeën.
Groene takken
Zelf eetbare paddenstoelen kweken.
De Boterhutte
Hosta's en bijzondere vaste planten.
Mariken Schenkveld
Biologische bestrijding. www.schenkeveldnatuurlijk.nl
Reinhart Orchideeën
Orchideeën. www.reinhartorchideeen.nl
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phvandermeer@gmail.com

