Nederlandse Orchideeën Vereniging

Kring Utrecht
Kringbijeenkomst 11 september!
Nieuw onderkomen:

WVT Vereniging voor Samenlevingsopbouw
Talinglaan 10 – 3721 EA in Bilthoven.

Wel aanmelden als u komt !!!
Vanwege de coronamaatregelen.
Gevaccineerd. Afstand houden.
Niet verkouden of grieperig.
Redactieadres:

phvandermeer@gmail.com

Beste Leden,
Ook deze keer hebben we weer een overlijdens bericht.
Het lijkt wel of ik de laatste kringboekjes hier alleen maar mee kon beginnen.
Frans de Bruin is de afgelopen maand overleden na een lang en heftige ziekte die hij maar niet kon overwinnen.
Frans ging er wel voor maar helaas de doctoren konden hem niet meer helpen.
Frans heeft enkele jaren in het bestuur van Kring Utrecht gezeten en met de nodige verhuizingen van de Magneet naar de fraters van Sint
Jozef in De Bilt daarna naar daarna gingen we dus naar de Koperwiek.
Ook heeft Frans jaren het kringblad van onze kring verzorgd. Een veelzijdige en actieve persoon die veel voor ons en als actie-bestuurslid van
de Nederlandse Orchideeën Vereniging betekend heeft. Wim en Nel zijn naar de afscheidsdienst geweest namens Kring Utrecht.
Dit brengt mij bij het jubileum welke wij in augustus 2020 zouden gaan vieren en dat door corona werd verstoord.
Helaas vindt het bestuur het nog niet helemaal veilig om grote activiteiten te gaan regelen dit jaar.
Het 55 jarig jubileum verschuiven we door naar 2025 en dan samen met het
60 jarig jubileum.
We weten toch nu nog niet wat de 2e helft van 2021 ons zal brengen.
Eindelijk kunnen we voorzichtig weer een kringbijeenkomst houden.
We hebben een nieuw onderkomen gevonden en wel voor het eerst op
zaterdag 11 september.
Dit natuurlijk nog steeds onder de voorwaarde dat het kan, mag en veilig is.
We hebben een grote ruimte gehuurd bij:
WVT Vereniging voor Samenlevingsopbouw
Talinglaan 10 – 3721 EA in Bilthoven.
Hier is ook een ruime parkeerplaats aanwezig.
Wanneer u met het openbaar vervoer komt neemt u dan lijn 77 richting
Bilthoven en uitstappen halte Duivenlaan.
Vandaar is het ongeveer 6 minuten lopen.
De opzet van deze middag ligt vooral op het elkaar weer ontmoeten en bijpraten.
Ook willen wij u de gelegenheid geven uw stekjes – te grote planten of dubbele planten te verkopen.
Wij zullen de boeken, diaprojector en lucht bevochtiger, die nog in de kast van de Koperwiek stonden, aanbieden voor een symbolisch bedrag.
Ook hebben we die middag de plant bespreking van uw meegenomen planten DUS NEEMT U UW PLANTEN MEE en de verloting en als u
meedoet maakt u weer kans om een mooi plantje te winnen.
Annemiek

Reactie van Betty, de vrouw van Jan van Klaveren
Hallo Annemieke,
Hartelijk dank voor dit mooie ‘verslag’ in jullie Kringblad!
En voor de lieve mail om ons daarvan op de hoogte te stellen
De kas is nu helemaal leeg, wat een dubbel gevoel geeft. Enerzijds zijn we erg
blij dat er uiteindelijk voor alle planten een nieuw onderkomen gevonden is,
wetende dat ook mijn vader dat zou waarderen. Anderzijds toont de lege kas
ook de leegte plek in ons hart, of het ontbreken van mijn vader. Het is raar, en
zal waarschijnlijk nog veel tijd nodig hebben om normaal te worden. Het lezen
van jullie Kringblad, vooral daar waar papa plots op de foto’s staat, helpt
daarbij. In het beseffen dat het echt zo is, en ook in het besef dat hij niet
alleen door ons gemist wordt. Nogmaals bedankt dus, om dat te delen.
Wat een mooi verslag van de “operatie orchideeën”.
Ik ben jullie heel dankbaar voor alle moeite die jullie hierin hebben gestoken.
Leuk om te lezen en de foto’s te bekijken.
Jan zou er best trots op zijn.
Ik wens jullie veel succes met de Kring, hopelijk kunnen jullie weer gauw
bijeenkomsten houden.
Met hartelijke groet
Betty

Ansellia
Deze orchidee komt voor in : Ghana, Guinee-Bissau, Ivoorkust, Liberia, Nigeria, Burundi, CentraalAfrikaanse Republiek, Kameroen, Congo, Equatoriaal-Guinea, Gabon, Golf van Guinee-eilanden,
Rwanda, Zaïre, Soedan, Oeganda, Kenia, Tanzania, Angola, Malawi , Mozambique, Zambia,
Zimbabwe, Botswana, Namibië, Natal, Swaziland en Transvaal Zuid-Afrika langs droge warme
kusten en rivieren, als een zeer variabele, gigantische, robuuste soort variërend in grootte en
bloemkleur, met rietachtige, spoelvormig-cilindrische, veel geknikte, gele pseudobollen met 6 tot
7, nauw gebande-lancetvormige, scherpe, geplooide bladeren. Ze zijn subtiel kaneelachtig
geparfumeerd
Van de Afrikaanse orchideeën is Ansellia een van de gemakkelijkst te verzorgen. Bekend soort is
de Ansellia gigantea. De bloemen geel met kleine bleke kaneelpuntjes op de kelkblaadjes , de
vlekken zitten willekeurig op de bloemblaadjes. De bladeren hebben een diameter van ongeveer 3
-3,5 cm op 46 cm lang
De plant kan in de zomer prima naar buiten op een schaduw rijke plaats staan of hangend in een
boom tussen de bladeren.
In de groei ruim water geven met regelmatig voeding toe te voegen bij het gietwater voor de ontwikkeling van sterke stevige bulben. Als deze
bulben volgroeid zijn in de herfst en waarschijnlijk inmiddels weer binnen staat , dan komt er een droge periode met heel matig water geven.
De minimum temperaturen van deze warmte minnende orchidee zo 15 graden
Zoals bij de meeste orchideeën is de beste tijd om te verpotten wanneer in het voorjaar de nieuwe groei
begint. We maken luchtige een mix van bark, puinsteen en wat piepschuim.
De stam Zulu in Zuid-Afrika gebruiken kruidkundigen de pseudobol om een thee te maken die als
braakmiddel wordt gebruikt.
Ook zegt de Zulu-overlevering dat een afgewezen minnaar pseudobollen van deze soort kan dragen om te
voorkomen dat de ex-geliefde kinderen krijgt.
In het noorden van Zimbabwe en Zambia worden bladeren en stengels van deze soort gebruikt om een
bouillon te maken die een vermeende remedie tegen waanzin is.
De Pedi-stam van Zimbabwe gebruikt deze soort om een aftreksel te maken dat het hoesten bij kinderen
vermindert.

Overzicht van Louis Krommert zijn orchideeën in de kas en buiten.

Vanda Neofinetia falcata

Warm redelijk vochtig hangt in de kas half schaduw en
krijgt 2x per maand een lichte bemesting

Epidendrum nocturnum

Gekocht als zaailing enkele jaren terug’
Bloeit nu voor het eerst. Hangt in de kas gematigd warm en half schaduw.
Bij felle zon doet louis extra schermdoek over de kapping heen
Zeker niet uit laten drogen , dus regelmatig water geven.

Renanthera Vietnamica

Het geslacht Renanthera komt voor in Zuidoost Azië .
Het is een vanda-achtige orchidee.
Deze orchidee heeft geen pseudobulben en heeft hoge luchtvochtigheid nodig
en hang de plant op licht/schaduw plaats.
Matig met bemesting.
Het aantal bloemen 7 tot 9 stuks en kan meerdere keren bloeien per jaar.
De temperatuur minimaal 14 graden tot 28 graden
De bloemen zijn meestal rood van de Rentanthera

Vandachostylis Lou Snaery Bluebird
Rhynchostylis coelestis

Buitenplaats van Louis

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

Tillandsia strictata
Komt voor oorspronkelijk in Zuid Amerika en Trinidad.
Het is zogezegd een luchtplant . Jammer dat de bloemen aar genoemd maar een dag bloeien.
Als hij eenmaal bloeit groeit er “pups” aan en
die kan je eventueel loshalen als ze een derde van de moederplant hebben bereikt.
De Tilandsia vergt zeer weinig onderhoud,
vochtigheid en licht is een vereiste. 2x per week even dompelen ,
maar zorg wel dat er geen water in de bladeren blijft staan. Niet tijdens de bloei!
Regenwater is belangrijk, bij kraan water laat dit enige dagen rusten om chloor en
ander chemicaliën te laten verdampen.

Wim van Asselen heeft de oplossing gecreëerd voor zijn hangplanten na de verhuizing van buitenkasje naar raam van zijn appartement.
Bij twee ramen heeft hij een draai rek gemaakt. Bij het grote raam in de woonkamer een lange smalle tafel op maat getimmerd en boven aan
het plafond een stang voor de nodige hang orchideeën Op de foto’s lijkt het donker maar dat is het zeker niet.

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

Gezien bij de Orchideeen Hoeve:
ENCYCLIA COCHLEATA (OCTOPUSSY)
De Encyclia cochleata komt van oorsprong uit ZuidAmerika. Door de tentakels aan de bloem van de Encyclia
cochleata wordt de plant ook wel octopussy of
inktvisorchidee genoemd. Deze tentakels maken de bloem
uniek in zijn soort. Als deze orchidee volwassen is, kan zij
het hele jaar bloeien. Deze plant houdt niet van te veel
warmte en gedijt het best in een temperatuur tussen de
15⁰C en 18⁰C.

Verzorging Encyclia cochleata
Licht: Zet de Encyclia cochleata op een lichte plaats, maar niet
in direct zonlicht. Scherm deze orchidee in de zomer licht af.
Temperatuur: De Encyclia cochleata houdt van een gematigde
temperatuur tussen de 15⁰C en 18⁰C.
Water: Een orchidee mag niet te nat staan. Eén waterbeurt in de zeven tot negen dagen is voldoende. Geef de Encyclia cochleata pas weer
water als de aarde bijna droog is. Dit is goed te meten met een satéprikker. Steek de satéprikker in de grond en haal hem af en toe naar boven.
Als de satéprikker droog is, heeft de Encyclia cochleata water nodig.
Besproeien van knoppen: In de winter- en zomermaanden kan de luchtvochtigheid laag zijn in de woning. Dagelijks de allerkleinste knopjes
besproeien voorkomt dat deze uitdrogen en niet tot bloei komen.
Bemesting: Voed de Encyclia cochleata tweemaal per maand met onze speciale orchideeënvoeding ‘Groei en bloei’. Dosering: één afgestreken
theelepel op één liter water. Strooi in februari, mei en september eenmaal een afgestreken theelepel ‘Grondverbeteraar’ over het potmateriaal.
Van november tot en met januari heeft de orchidee geen voeding nodig. Een volledige verzorgingspakket voor de Encyclia cochleata kun je bij
de Orchideeen Hoeve kopen

Dendrobium victoriae- reginae
Mijn favoriete orchidee!
Eindelijk heb ik er weer een die het aardig naar
zijn zin heeft in de tuin. Ik kan mij nog
herinneren dat Gab van Winkel een pracht groot
exemplaar had meegenomen naar de kring
bijeenkomst. Toen werd ik al verliefd op deze
orchidee. Helaas gaat het weleens mis. Deze
Dendrobium victoriae-reginea heb ik 2 jaar
geleden gekocht bij Tropisch-Cape in België.

Dendrobium victoriae-reginae komt oorspronkelijk uit de Filipijnen. Deze planten zijn
o.a. te vinden op de eilanden Camiguin, Luzon, Mindanao, Mindoro en Negros. Ze
groeien in dichte, bemoste bossen met eiken, rododendrons, azalea's en mirten, op een
hoogte van 1300-2650 m.

Het is een middelgrote tot grote, koel tot koud groeiende epifyt, die een hoogte bereikt
van 25-60 cm, soms 122 cm of 25-122 cm lange bulben omhuld door papierachtig
omhulsels. De bladeren zijn ongeveer 6 cm lang.
De Dendrobium van koningin Victoria bloeit regelmatig , de bloei is komt meest voor in mei-juni. 1 tot 3 bloemige trossen met bleekachtige,
langwerpige, scherpe schutbladen op de oudere bladloze bulben. De bloemen hebben een diameter van 3-4 cm. De slanke bloembladen zijn in
het midden wit en lopen uit naar blauwviolet.
DENDROBIUM VICTORIAE-REGINAE ZORG
De kweekwijze wordt verschillend gebruikt en moet worden aangepast aan onze eigen omgeving Zoals de locatie waar men de planten
kweekt.

Licht:
Dendrobium victoriae-reginae hangt of staat graag op een lichte plaats. Overmatig licht veroorzaakt
voortijdige bladval.
Temperatuur:
De gemiddelde temperatuur van de dag gedurende het hele jaar is 19-22 ° C, 's nachts 10-13 ° C,
Vochtigheid:
Dendrobium victoriae-reginae heeft het hele jaar door een gemiddelde luchtvochtigheid van 85-90% nodig.
Verpotten:
Het beste kan deze orchidee kan in lattenmandje worden gekweekt of op kurk .Het is ook mogelijk in kleine
potten die zijn gevuld met los, sneldrogend substraat. Verpotten kan het beste aan het begin van de lente,
wanneer nieuwe wortels beginnen te groeien.
Water geven:
Van het late voorjaar tot de herfst valt er veel regen, maar in de winter is het wat droger. De gekweekte
planten moeten tijdens het groeiseizoen vochtig worden gehouden, maar het substraat mag niet worden
doorweekt. Wanneer nieuwe bulben in de herfst volwassen worden, moet de hoeveelheid water geleidelijk
worden verminderd.
Kunstmest:
Het wordt aanbevolen om wekelijks een 1/4-1/2 dosis orchideeënmest toe te dienen. Van de lente tot
midden zomer moet het stikstofrijke meststof gebruiken en in de late herfst hoge fosforhoudende meststof
Rustperiode:
Over de periode van 2-4 wintermaanden moet de plant een beetje drogen tussen de gietbeurten, maar ze kunnen niet te lang droog blijven.

Nel

Meld u aan als u naar de kringbijeenkomst komt op 11 september !

Voorzitter: Annemieke Nagtegaal
e-mail: mieke-n@live.nl
030-2970431
Secretaris/ledenadm:
Anneke Koch
e-mail: apjkoch@live.nl
Bestuurslid :
Nel van der Meer
e-mail: phvandermeer@gmail.com

Kring Utrecht
Lidmaatschap contributie € 16,- per jaar en voor 1 februari voldoen
Huisgenoot en jeugdlid € 4,50 per jaar. Opzeggen voor de laatste bijeenkomst
Contributie voor 2021 is 1 euro voor wie ook in 2020 contributie van 16 euro
heeft voldaan!!!
Papierenboekje is extra 7,50 euro per jaar .
Website : https://www.orchidee.nl/orchideeenkringutrecht.nl/
Orchideeën vereniging ‘t Gooi
Bijeenkomsten: 2021 16 september.

Penningmeester:
Wim van Asselen w.van.asselen@casema.nl
Bankrekeningnummer:
Kring Utrecht der NOV
NL52 INGB 0003 3664 39

https://www.orchidee-gooi.nl

NOV – Dag : 2 oktober in de Botanische Tuinen.
Onder voorbehoud in verband met Corona regeling.
Zie website: https://www.nov-orchidee.nl/

Kringwinkel : L. Krommert

Tuindag in de Botanische Tuinen
Reiscommissie: Anneke, Annemiek en Nel
Lid van verdienste:
Ed Gerritsen
A.Crince Le Roy- Renooij
G. van Maarseveen
Paul Raadschelders

4 september

Oproep:
Wie wil dit gaan doen?

Mijn naam is Ellen Henderik en ik werk binnen de bibliotheek Utrecht
De bibliotheek voert het project Ouderen in de Wijk uit. We proberen daarmee zoveel mogelijk ouderen te bereiken, maar op onze activiteiten
sluiten we niemand uit.
Als project organiseren wij verschillende activiteiten zoals (digitale) cursussen, workshops, lezingen en creatieve bijeenkomsten.
Via een collega werd ik gewezen op uw site. Waarop Ik las dat u dia-lezingen door diverse sprekers organiseert.

Wij willen graag medio november, december een lezing over orchideeën organiseren in een van de bibliotheken van Utrecht. Mijn vraag is of dit
via uw organisatie mogelijk is. Of indien dit niet mogelijk is iemand kent die dit zou willen doen. Het gaat dan om een kleine groep ouderen
waarbij wij ons uiteraard houden aan alle corona maatregelen.
Reiskosten vergoeding
Alvast hartelijk dank voor uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Ellen Henderik• Medewerker Ouderen in de Wijk
Werkdagen: maandag, woensdag, vrijdag
Al-Masoedilaan 188 . 3526 GZ Utrecht

e.henderik@bibliotheekutrecht.nl
www.bibliotheekutrecht.nl

