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Mededelingen met de laatste nieuwtjes
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Kringbijeenkomst 6 augustus

Redactieadres:

phvandermeer@gmail.com

Beste leden,
Onze laatste bijeenkomst bij WVT te Bilthoven was niet echt een succes.
We moesten deze keer in een kleinere ruimte en door de lichtkoepels daar konden we slecht een goed plekje voor het scherm vinden om de
lezing van Ed Schmidt goed te kunnen zien.
De lezing was weer zeer interessant maar helaas ook niet goed te verstaan.
We gaan op zaterdag 6 augustus 2022 naar de Botanische Tuinen en de ingang is aan de achterkant aan de Harvardlaan
Ook de aanvangstijd wordt een half uurtje eerder zodat we iets meer uitloop tijd hebben.
Want om 16.30 uur is de Botanische Tuinen echt dicht.
We starten met de bijeenkomst om 13.00 uur en vanaf 12 uur zijn wij in het studentenlab al aanwezig.
Wij zullen zorgen voor koffie en thee , er is nog geen fris of andere drank te krijgen.

Neem uw eigen beker of glas mee!
Wat gaan we deze middag doen:
Na een paar jaar is uw collectie zo uitgebreid geworden dat het weer eens tijd wordt voor onze veiling zodat u misschien uw collectie is kan
vergroten of verminderen.
De regels hiervoor vindt u verderop in het boekje.
De grootste wijziging zal zijn dat er geen opgeld meer berekend zal worden en ook geen kosten voor de verkoper.
Dus de opbrengst is 100% voor u
Hierna volgt de pauze met lootjes verkoop.
Na de pauze geven Bas en Paul een rondleiding door de orchideeën kassen.
Doordat zij in de Botanische Tuinen als vrijwilliger helpen kunnen zij ons wel het een en ander vertellen over bijzonderheden die we gewoon
niet zien zoals schenkingen van overledene.
Van Jan van Klaveren staat er een grote Sobralia en heeft Paul laatst een 18 jaar oude Angrecum bij iemand opgehaald.
Om 15.30 uur hebben we de plant bespreking daarna de verloting.
Om 16.00 uur de sluiting.
Met vriendelijke groet,
Annemieke Nagtegaal

Overlijdingsbericht:
Als het donker wordt
Zal de zon verdwijnen
Aan de heldere hemel
Zal een ster verschijnen

Familielid kwam Gert Haaksman halen voor de bijeenkomst zaterdag 11 juni in Bilthoven.
Helaas was meneer Haaksman in de nacht overleden.

OPEN TUINDAG OP ZATERDAG 6 AUGUSTUS IN MAARTENSDIJK BIJ GERARD VAN MAARSEVEEN
Vanaf 10 uur tot 16.00 uur op de Distelvink 46 3738SK Maartensdijk
Orchideeen zijn een grote hobby van Gerard maar ook andere planten vind Gerard
helemaal geweldig.
Menig keer heeft hij ons verrast met zijn kennis van namen van planten.
Ook de tuin is een passie van Gerard dus heeft u tijd ga gerust bij hem langs.

Het Veiling regelement.
1. Al onze leden kunnen planten voor de veiling inbrengen.
2. De planten moeten voorzien zijn van 2 stekers n.l. een met uw eigen naam, dat is voor
de administratie en een met de naam van de plant.
3. Geen luis of ander ongedierte!! alleen schone en gezonde planten worden
geaccepteerd.
4. De veiling geschiedt bij opbod, de hoogste bieder wordt de nieuwe eigenaar.
5. De plant moet direct contant betaald worden. Graag met gepast geld.
6. Na de veiling wordt er met de inzenders afgerekend.
7. Orchideeënboeken zijn ook welkom of andere orchideeën snuisterijen
Om alles goed te laten verlopen bij het inleveren, hebben wij op papier uw naam nodig plus het aantal orchideeën wat u
laat veilen.
We tellen samen met u nog alles even na en dan worden de planten door de veilingassistente naar de betreffende tafel
gebracht.
Tijdens de veiling graag u hand opsteken als u het bod verhoogt.
De assistent noteert het bedrag waarvoor de plant of boek is geveild op een lijst.
Zij krijgt ter controle, van de veilingmeester het stekertje met naam van de (vorige)eigenaar.
Ondertussen wordt er met u afgerekend en de aankoop overhandigd. Graag met zoveel mogelijk gepast geld betalen of
anders briefjes van 5 en 10 euro.

Voorbeeld:
INSCHRIJFFORMULIER veiling

Naam verkoper............................................................................................................
naam van de plant
1.........................................................................................................................................
2.........................................................................................................................................
3.........................................................................................................................................
4.........................................................................................................................................
5.........................................................................................................................................
6...........................................................................................................................................
7.........................................................................................................................................
8.........................................................................................................................................
9.........................................................................................................................................
10.........................................................................................................................................

Dit jaar geen busreisje van kring Utrecht;
Te weinig animo en de kosten voor een bushuren zijn zeer prijzig.
Ook met eigen vervoer was niet haalbaar. Helaas.
De orchideeën vereniging ’t Gooi organiseert 24 september een busreis naar het Westland.
Sommige leden van Kring Utrecht heeft zich al opgegeven , maar nu is het programma en datum bekend.
U kunt zich via mij
phvandermeer@gmail.com
of per telefoon 0682002093 opgeven
Programma excursie 24 september 2022
8.00u toegangshek open, er is koffie in de Buitenhof
9.00u vertrek
10.00u
aankomst bij Lansbergen Orchids (Zijtwende 30, 2678 LJ De Lier)
12.00u
vertrek
12.30u
aankomst ANSU Vanda (Middenzwet 22-a, 2291 HM Wateringen)
14.30u
vertrek
15.00u
aankomst Van der Goes Orchideeën (Langelandseweg 2, 2631 PS Nootdorp)
17.00u
vertrek
18.00u
aankomst Uithof Botanische Tuinen Utrecht (Buitenhof)
18.30u
BBQ Buitenhof kas (drankjes voor eigen rekening)
Richtprijs: bus – lunchpakket – BBQ is € 40,- per persoon
(leden en introducee zelfde prijs)
Snel opgeven want VOL = VOL

Bijeenkomst 8 oktober of 22 oktober
De volgende bijeenkomst is op zaterdag 8 oktober gepland in de Botanische Tuinen’
Deze middag is er een lezing van John Esseling en gaat over Cymbidiums.
Aanvang om 13.00 uur.
Het kan dus 22 oktober worden maar dan in de Wachendorffzaal
De ruimte is meer geschikt voor lezingen met beeld.

.

Op facebook had Anneke Koch een foto van haar
Stanhopea geplaatst en nu ook hier te zien!
Deze Stanhopea inodora houdt van een koel
klimaat en komt voor in midden Amerika. Daar
groeit hij in zowel een heet als in een koel klimaat.
Dat blijkt ook wel bij deze plant. In de winter staat
hij op zolder onder het raam en in het voorjaar
gaat hij naar buiten onder een schermdoek.
Meestal zit het begin van de bloemscheuten er dan
al in. Toch duurt het dan vaak nog een maand of
twee waarin de bloemen zich verder ontwikkelen
en openen. Nu met de hitte van afgelopen dagen
ging dat dan weer erg snel. Nu eerst een paar
dagen genieten dan deze explosie!

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

Adres
Botanische Tuinen Universiteit Utrecht
Budapestlaan 17 of achterkant Havardlaan
3584 CD Utrecht (Utrecht Science Park)
Openbaar vervoer
Met het openbaar vervoer zijn de Tuinen vanaf Utrecht CS te bereiken bus 28, resp. halte Padualaan en halte Botanische
Tuinen.
Parkeren
In de buurt van de Tuinen zijn diverse parkeerterreinen die in het weekeinde gratis toegankelijk zijn
Liefhebbersmarkt 2022 Botanische Tuinen
3 september 2022 van 10:00 tot 16:30
Kom op 3 september 2022 weer naar de leukste plantenmarkt van Midden-Nederland!

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

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

11 jun. Botanische Tuinen: 6 augustus, 8 of 22 oktober en 26 november
Secretaris/ledenadm:
Anneke Koch
e-mail: apjkoch@live.nl
Bestuurslid :
Nel van der Meer
e-mail: phvandermeer@gmail.com

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

Bankrekeningnummer:
Kring Utrecht der
NL52 INGB 0003 3664 39
Kringwinkel : L. Krommert

Lid van verdienste:
Ed Gerritsen
A.Crince Le Roy- Renooij
G. van Maarseveen
Paul Raadschelders

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

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

NOV Najaarsdag op 1 oktober in de Botanische Tuinen.
10.00u tot 15.00u
https://www.nov-orchidee.nl/

