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Beste leden,
Nog steeds zijn we niet helemaal welkom in de Koperwiek en vindt een deel van
het bestuur dit ook nog niet helemaal verantwoord om weer een kringmiddag te
houden. We zouden deze keer ook de onderlinge tentoonstelling hebben. Ja dan
lopen we toch door elkaar heen om de plantjes te bekijken en ja we hebben elkaar
ook lange tijd niet gezien en willen dan ook wel weer veel woordjes met elkaar
wisselen. Zeker niet goed om dan de 1,5 meter afstand in acht te kunnen nemen.
Ook zien we om ons heen toch weer een toename van nieuwe besmettingen en
daar willen we onze tentoonstelling toch geen oorzaak van laten zijn.
Enkele weken geleden ben ik naar Mieke Balkenende geweest in de hospice in
Woerden. Door de goede zorg daar ging het naar omstandigheden goed . Aan het
eind van de middag kwam ook Albert en werd er daar voor hun beide gekookt.
Mieke wil jullie ook hartelijk bedanken voor alle mooie kaarten. Fijn te horen dat
zoveel leden de moeite hadden genomen een kaartje te sturen en dat we hun daar
zo’n plezier mee hebben gedaan.
Vandaag met Mieke even gebeld maar de verbinding was niet helemaal goed. Ga
volgende week maar weer eens een kopje thee bij haar drinken.
Post blijft altijd welkom.
Mieke Balkenende
Sloep 14
3448 Woerden

Voor ik naar Mieke ging had ik ook
nog een andere taak en dat was de
bestuur prijs met plaatje brengen
bij de winnaar van 2019. Ella had de
prijs terug gegeven in februari om
het plaatje erop te laten zetten dus
dat was dan toch wel weer hoog
tijd dat hij weer naar Ella ging. Met
prijs en appelflappen op naar
IJsselstein en viel na de lunch
binnen. Zeker hier werd ik toch
weer geconfronteerd waarom het
bestuur deze prijs aan Ella van
Buuren had toegekend. In de
keuken een prachtige Psychopsis
papilio met 10 bloemen en in de
huiskamer een paphiopedium
hybride met 8 bloemen. Zeker mijn
ogen werden weer erg verwend. Ik
heb er ook maar enkele foto’s van
gemaakt zodat jullie ook mee
kunnen genieten. Alleen geen foto
van de bestuur prijs daar is wat
mee mis gegaan.
De echtgenoot van Ella, Gerard kwam er snel bij zitten toen hij hoorde dat ik bij Qbuzz werkte en ik zei dat ik blij was nooit op de tram te
hebben gereden. Nu dat moet je dus net niet tegen een tram fanaat zeggen en binnen de kortste keren waren we dus niet over de orchideeën
aan het praten maar over de trams. Gerard besteed ook veel vrije tijd in het tram museum en weet er heel veel van dus de tijd vloog om. Dank
je wel ik vond het erg interessant.

Vandaag ook nog met Frans gebeld. Hij kan goed tegen de warmte maar hij zoekt deze ook niet echt op. De chemo is even stop gezet en wordt
er nu 2x per week bloed geprikt om te kijken of de bloedwaardes goed blijven. Ook heeft hij dus regelmatig contact met de arts die de
veranderingen in zijn bloed goed in de gate houden en mocht dit toch te snel veranderen dan krijgt Frans toch weer chemo.
Frans toch weer chemo.
Mocht u willen bellen of een kaartje sturen , is altijd welkom. Adres:
Frans de Bruin
Franciscushof 133
4133 BD Vianen
0347374762
Als afsluiting wil ik kort nog iets kwijt over de laatste 2 weken wat hebben we ( de
orchideetjes – de hondjes en ik) het moeilijk gehad en ben blij dat het weer ietsjes
minder is. Rond half 6 ’s morgens liep ik met de hondjes een grote wandeling en vaak
gingen zij dan ook zwemmen en kwam ik thuis werden de planten in de regenton
gedaan en werden planten in de wastafel gedaan. Met de sproeier rond wat ik dan ’s
avonds ook maar weer deed. Daarna kwam er bijna niets uit mijn handen. Mijn
regenton is nu wel leeg. Dit zal allemaal wel heel herkenbaar zijn bij u ook.
Mocht u nog op vakantie zijn of gaan dan wens ik u een prettige vakantie en pas op u
zelf

Jan van der Linden
Orchideeën

Met vriendelijke groet,
Annemieke Nagtegaal

Engsteeg 2
5306 TM Brakel
Tel: 0418-671686

Openingstijden: Vrijdag en zaterdag van 10:00 tot 17:00

www.orchideeenvdlinden.nl
info@orchideeenvdlinden.nl

Fotowedstrijd.

Nu er geen NOV najaarsdag in oktober is en met de voorbereidingen toen opperde Annemiek: “kunnen we een fotowedstrijd organiseren “ ?
Nu het niet mogelijk is in de Botanische Tuinen wordt het online gedaan en op de website van NOV
georganiseerd.
Per persoon één foto van uw zelf in bloei gekregen orchidee.
Inzenden vanaf 14 augustus tot 1 september.
Voor de winnaar is een planten bon beschikbaar.
De winnende foto krijgt een plekje in het Orchideeën blad van oktober.
Ook niet leden van NOV kunnen meedoen.
Zij krijgen een jaar abonnement op het tijdschrift.
Op de website kunt u er alles over lezen en de voorwaarde.
htpps://nov-orchidee.nl/fotowedstrijd
Foto kunt u sturen met uw naam(lidnummer) en naam van de orchidee met de
eventuele beschrijving
wedstrijd-manager@nov-orchidee.nl

Jan Meijvogel foto in Nieuwsbrief van
8 augustus : Natuur to day.

De groei van Dendrobium in warme zomerse temperaturen.
Je zou denken dat de meeste dendrobiums koel gekweekte orchideeën zijn.
Toch zijn deze warme periode heel goed voor deze planten,
Ze krijgen optimaal water, staan buiten in de schaduw en graag nog een windje erbij en dat zijn
gunstige omstandigheden. Op zijn tijd dan ook nog voeding geven De nieuwe scheuten groeien dan
als kool en dat kan ik goed zijn bij mijn planten. De pseudobulben en stengels zijn stevig en groter dan
de vorige jaren. Zolang de ze nog groeien en kan je zien aan laatste blaadje bovenin de top. Blijven
vertroetelen, zowel de botanische soorten en als de hybride.
Daarna zo beginnend september, wanneer de nachten koeler worden volgt de periode met water
vermindering en ook de bemesting. Dit alles om de ontwikkeling van bloemen te stimuleren. In mijn
perenboom hangen beschut tegen de zon verschillende
orchideeën.
De Dendrobium victoria regina x laevifolium bloeit nu met
een trosje.Er hangen nog een paar anderen in de boom,
maar daar zie ik nog geen knoppen.

Wel in de Dendrobium chrysotoxum zie ik de eerste knoppen
verschijnen. De plant staat vaak in de zon op het bankje en krijgt
regelmatig een plens water over zich heen.
Alleen bij vorst zet ik de plant in de schuur en krijgt in de
wintermaanden ook geen water meer.
Soms gaat het kweken niet volgens het boekje.

Mijn tuin overzicht

Drie parasols om de zon tegen te houden. Ik sproei
in de ochtend voor dat de zon komt en in de avond
wanneer de parasols niet meer staan sproei ik
meestal met de tuinslang zodat ze zeik nat zijn ,met
name de hangende aan de schutting , de perenorchideeënboom en nog enkele andere boompjes
waar wat in hangt. Af en toe neem ik ze allemaal
apart om te dompelen waar dan ook voeding in het water zit.
Ik controleer de orchideeën dan op niet welkome beestjes.

In de tuin van Louis

Regelmatig stuurt Louis een foto
met naam wat er in zijn tuin
allemaal in bloei komt.
Neofinetia falcata
Silene Regia ex “prairie Fire“
Paarse orchids naamloos
Pragmipedium popowii
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Kring Utrecht
Lidmaatschap contributie € 16,- per jaar en voor 1 februari voldoen
Huisgenoot en jeugdlid € 4,50 per jaar
Opzeggen voor de laatste bijeenkomst
Bijeenkomsten 2020 : 19 okt en 21dec.
Website : https://www.nov-orchidee.nl/orchideeenkringutrecht.nl/

Masdevallia bijeenkomsten:
24 oktober
Aanvang 11u. Wachendorffzaal Botanische Tuinen van Utrecht

Bankrekeningnummer:
Kring Utrecht der NOV
NL52 INGB 0003 3664 39

Orchideeën vereniging ‘t Gooi

Bijeenkomsten: 2020 : 8 okt,14 dec.
https://www.orchidee-gooi.nl

Kringwinkel : L. Krommert
Reiscommissie: Anneke, Annemiek en Nel
Lid van verdienste:
Ed Gerritsen
A.Crince Le Roy- Renooij
G. van Maarseveen
Pauk Raadschelders

Tot de volgende keer, Nel

