Nederlandse Orchideeën Vereniging

Kring Utrecht

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

Kringbijeenkomst 2 april !
Redactieadres:

phvandermeer@gmail.com

Beste leden,
De afsluiting van 2021 en de start van 2022 was helaas niet mogelijk, maar wij hebben goede hoop dat we op zaterdag 2
April 2022 wel bij elkaar mogen komen. Dit zal weer in het WVT gebouw zijn op de Talingstraat 10 – 3721 EA Bilthoven.
We beginnen deze middag zoals altijd om 13.30 maar vanaf 13.00 uur bent u al welkom.
Ook heeft u dan de mogelijkheid om uw plantjes te verkopen
wanneer u thuis ruimte moet maken.
Deze middag zullen we beginnen met de jaarvergadering die in januari 2022 was gepland.
De penningmeester Wim komt met zijn verslag van 2 jaar en de secretaresse Anneke heeft in
ons blad al haar jaarverslag gemaakt.
Ook is er de bestuursverkiezing!! Nog steeds zijn wij op zoek naar iemand die ons bestuur
wilt komen versterken. Mocht u zich hier toe geroepen voelen of u heeft vragen wat er dan
van u verwacht wordt neem dan contact met een van ons op.
Hierna neemt Folbert Bronsema het over voor een lezing. Hij zal zich zelf verderop in dit
blad aan u voorstellen.
Verhuizen ja een drukke en heftige tijd. Na bijna 36 jaar met
veel plezier te hebben gewoond aan de Vondellaan in Utrecht
werd het tijd naar iets te zoeken dat wat kleiner was en met minder trappen waar ik kon gaan
wonen. Half oktober kreeg ik de sleutel van een woning en met heel veel hulp van familie en
vrienden heb ik mijn bed verhuisd op 21 januari. Ik voelde mij hier snel thuis in dit rustige
wijkje. Goh wat ben ik die maanden druk geweest en waar ga je met al die spullen heen wat je
in al die jaren had verzameld. Ik ging van een woonoppervlakte van 135 m2 naar 70 en dan was ik toch al een jaar bezig
met opruimen. Ik ben nu ook in het bezit van een tuintje en daar wordt op dit moment een nieuwe schuur neer gezet en
dan ga ik volgend jaar de tuin herinrichten en dan dit jaar plannen bedenken. Ik hoop wel dat dit de laatste verhuizing is
want pfffff het is heel hard werken hoor.
Hopelijk zien we u weer op zaterdag 2 April en gaan we genieten van een fijne lezing van Folbert Bronsema en pas nog
steeds goed op u zelf.
Met vriendelijke groet,

Annemieke Nagtegaal

Lezing door Folbert Bronsema.
Het begon ooit met een Odontoglossum stellatum bij Kwekerij Scholten in Groningen, waar ene Lammert Koning werkte.
Dat is inmiddels ruim 40 jaar geleden. Sindsdien kweek ik orchideeën in kamer, koude kas en tuin.
In Groningen, Wageningen, Leiden, Paramaribo, Chiang Mai en nu in Wagenberg, Noord-Brabant.
Ik kweek aardorchideeën, Pleione, Bletilla, Dactylorhiza, Epipactis, Calanthe, in de volle grond.
Binnen Coelogyne, Cymbidium, Lycaste.
Verder heb ik een verzameling Roscoea, Arisaema en Pinellia.
Ik zaai ook in vitro maar dat staat op een laag pitje. Ik moet een betere entkast hebben.
Ik werk tegenwoordig als zzp-er: FB Research & Development.
Advies op het gebied van zaadtechnologie, R&D in de veredeling en ik geef advies over de groene energietransitie, waar
boeren met een nieuw verdienmodel aan de slag kunnen.

Mijn presentatie gaat over onze laatste reis naar Chiang Mai, vlak
voor de Corona uitbraak: Kerst 2019.
We hebben 5 jaar in Chiang Mai gewoond waar ik voor East West
Seed, een Aziatische groentenveredelingsbedrijf werkte.
Het verhaal gaat over 2 weken genieten van het noorden van
Thailand. Kerst 2019, vlak voor Corona.

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

Epidendrum vitellinum
Er zijn bijna duizend soorten in dit geslacht, allemaal inheems in Amerika. ze
behoorden tot de vroegste orchideeën die werden geclassificeerd en tot bloei
werden gebracht. Epidendrum nocturnum is beschreven door Linnaues inn 1794 en
Ecichleatum bloeide in Kew in 1787. Het is ook een sterk variabel geslacht,
sommige epifytisch, andere gevonden als lithofyten die groeien op uitstulpingen
van rotsen, en een paar bestaan als terrestrische soorten. van kleur en grootte zijn
even divers; kortom, epidendrums zijn allesbehalve gemakkelijk te kennen.
Epidendrum vitellinum werd voor het eerst gevonden in 1830 in de buurt van
Jalapa Mexico, maar levende exemplaren waren in Europa pas in 1839 bekend, toen
sommigen naar Engeland werden gebracht en hetzelfde jaar bloeiden. de plant
bleef echter een zeldzaamheid tot 1864, toen de variëteit Majus werd gevonden in
de buurt van de sporen van de spoorlijn van VERA CRUZ naar Mexico-stad. het
bleek zowel productief als populair te zijn en heeft sindsdien het originele type dat
hier wordt getoond bijna volledig vervangen vanwege zijn opzichtigere en meer
overvloedige bloemen.

Beste leden,
Heerlijk om weer bij elkaar te kunnen komen! Dat was de afgelopen twee jaren wel anders.
In 2020 hebben we nog een bijeenkomst kunnen organiseren in de Koperwiek en daarna ging alles op slot.
Nog twee bijeenkomsten in 2021 hebben we kunnen houden op een nieuwe locatie.
De Koperwiek wil de zaal voor eigen doeleinden gaan gebruiken, dus op zoek naar een nieuw onderkomen.
Gelukkig weer gevonden in WTV, ook in Bilthoven.
Meerdere instanties houden daar hun bijeenkomsten en dus zijn wij afhankelijk van de beschikbare ruimtes. Planning is
maar voor een half jaar mogelijk, maar we hebben in ieder geval weer onderdak!
Nog even wennen voor u om de nieuwe locatie te vinden, maar we hopen dat u gauw allemaal de weg vindt.
Op 11 september hadden we een bijeenkomst om elkaar weer te zien en te spreken en op 6 november was Herman ter
Borg aanwezig met plantjes en een lezing.
Weinig tot geen bijeenkomsten wil niet zeggen dat er niks gebeurd is in al die maanden.
Vier van onze leden zijn overleden en die zullen we voor altijd moeten missen, John Gräber , Mieke Balkenende, Jan van
Klaveren en Frans de Bruin, het was fijn om jullie te hebben gekend en van jullie kennis geleerd te hebben.
Ook de partner van Annemiek overleed vorig jaar en dus gaat zij nu alleen verder door het leven.
Komend jaar is in ieder geval goed begonnen met het opheffen van alle beperkingen.
Laat het alstublieft zo blijven, want we hebben reuze behoefte aan contact met elkaar en het praten en showen van onze
mooie orchideeën.
Anneke

Naar aanleiding van de oproep : “Wie er in het bezit was van een vanille orchidee”, heb ik
gereageerd en ben ik in contact gekomen met Hans de Jong van Floricultura.
Een paar weken geleden heeft hij mijn orchidee opgehaald en hij was er heel blij mee.
Het kan wel 4 jaar duren voor er resultaat is geboekt om een nieuwe plant te kweken.
Vanaf 2018 heb ik deze plant van reageerbuis plantje opgekweekt tot een grote plant. Het
was voor mij echt een avontuur.
Hans had 4 prachtige andere orchideeën voor me meegenomen.
Hartelijke groet Ella van Buuren.

Hierbij stuur ik je nog een paar foto’s van mijn bloeiende planten. Wellicht kan je ze voor het kringblad gebruiken.

De 1e is een Paph. Doll’s Kobold
2e Paph. micranthum x Jackies een van de planten van Jan van Klaveren.
3e Dendrobuim delicatum 4e een Amerikaanse hybride.

Dendrobium transparense
De eerste pleino’s komen tevoorschijn bij Louis

Zodra de zon schijnt zet Louis zoveel mogelijk buiten

Berichtjes via wapsapp die ik krijg van Louis Krommert.
Dit is zijn nieuwste aanwinst lamp met ultra violet licht.
Nog wat Pleino tips:
Laat ongeveer 1/3 van de knol boven de grond uitkomen.
Wanneer de groeipunten zichtbaar worden kun je beetje water geven.
Na de bloei wordt vormen er weer nieuwe knolletjes.
Stop met water en voeding geven wanneer het blad afsterft.
De moederknollen verschrompelen daarna.

Pleiones

Verzorgingstips
Pleione is een orchideeën groep uit koele en gematigde klimaat.
Pleiones hebben bulben van rond de 2,5 cm doorsnee. Bloemen verschijnen aan de basis van de plant, hun knoppen komen aan de zijkant van
de bulben op. Als de plant is uitgebloeid verschijnen de bladeren van zo’n 15 cm lang en zo’n 5 cm breed. Deze voeden de bulben, die dan
volgend jaar weer voor bloei zorgen.
Pleino praecox
In de herfst verliest de plant zijn bladeren en gaat in rust. Oude verschrompelde bulben kunt u verwijderen, wortels snoeit u
bij, en de gezonde bulben maakt u schoon. Deze bewaart u droog in een vorstvrije plaats totdat er nieuwe bulben
verschijnen. Dan pot u de plant weer op en begint de cyclus opnieuw.
Temperatuur. De meeste Pleiones bloeien in de lente en zijn koud-minnend ( 3 graden in de winter). Winterbloeiers zoals
de P.praecox houdt van minimaal 5 graden en de P. maculata van 18 graden.
Licht. Pleiones houden van licht maar niet van felle zon. Zo gauw er geen vorst meer dreigt kunnen ze naar buiten.
Water. Pleiones houden van vochtige grond in hun groeiseizoen die loopt van maart tot oktober. Geef eerst weinig water
daarna wat meer.Geef van bovenaf water en zie toe dat wat te veel is weg kan lopen. Verminder het water geven vanaf
oktober. Als de bladeren vallen, verwijder deze dan voorzichtig en stop met water geven.
Pleione maculata

Er zijn nog leden die hebben hun lidmaatschap 2022
nog niet betaald. Graag zo spoedig mogelijk.
Boekje per post is € 7,50 extra

Bankrekeningnummer:
Kring Utrecht der
NL52 INGB 0003 3664 39

Voorzitter: Annemieke Nagtegaal
e-mail: mieke-n@live.nl

Kring Utrecht
Contributie voor 2022 is 16 euro
Papierenboekje is extra 7,50 euro per jaar .
Huisgenoot en jeugdlid € 4,50 per jaar.

2 april en 11 jun.
Secretaris/ledenadm:
Anneke Koch
e-mail: apjkoch@live.nl
Bestuurslid :
Nel van der Meer
e-mail: phvandermeer@gmail.com

Opzeggen voor de laatste bijeenkomst
Website : https://www.orchidee.nl/orchideeenkringutrecht.nl/
Orchideeën vereniging ‘t Gooi

https://www.orchidee-gooi.nl
Bijeenkomsten: 2022 14 april, 9 juni, 11 aug, 13 okt en 15 dec.

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

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

A.L.V. vergadering NOV 16 april- 2022
Aanmelding verplicht !!! secretaris@nov-orchidee.nl
Aanvang 10.00u tot 13.00u In de Serre
Onder voorbehoud in verband met Corona regeling.
Zie website: https://www.nov-orchidee.nl/

