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Bijeenkomst van woensdag 6 mei 2015
Op deze bijeenkomst een ingelaste Algemene Leden Vergadering, gevolgd door een lezing van Maurice
Casteleyn over het geslacht Oncidium, een groot geslacht met een ruime verscheidenheid aan vormen en
kleuren van de bloemen, maar ook qua vorm en grote van de planten binnen dit geslacht.

Verslag bijeenkomst 8 april 2015
De avond na de show. Het was een groot succes. We hebben veel complimenten gekregen, van
bekenden en onbekenden in de orchideeënwereld. Het tuincentrum heeft ook veel bezoekers gehad, en
kopers van onze hobbyplanten. Een artikel in de krant, 2 nieuwe leden, waar Gerard er een van is.
Welkom Gerard, en veel plezier bij onze club. Het andere lid is er niet vanavond.
De vrijkaarten die men kreeg, was voor de tentoonstelling in Alde Biezen. Ook dit evenement, was groots
opgezet. Voor ieder wat wils; behalve koffie!!
Op 11 en 12 april zijn er oppotdagen bij tuincentrum de Biezen (voorheen Groenrijk) in Beek en Donk.
Hier gaan we ook naar toe.
Er is ook weer een uitstapje geregeld; naar Jacky in België in de buurt van Antwerpen. Meer informatie
volgt. De algemene ledenvergadering van de N.O.V. is geweest. Wie hiervan nog lid wil worden, kan zich
opgeven via de nieuwsbrief of via de site van het N.O.V.
Een belangrijk punt is, dat Thei, vanwege gezondheidsredenen, heeft gemeld, dat hij er mee gaat
stoppen als penningmeester. Deze vacature is nu vrij. Ook zou het fijn zijn, als er een keer een andere
voorzitter en een secretaris zou komen. Is dit misschien iets voor U?? Laat het ons dan even weten..
Koffietijd….
Na de koffie, gaan we nog even terug in de tijd, naar de opbouw en show van onze tentoonstelling. Het
is hard aanpakken, zoals U in het vorige verslag hebt kunnen lezen. We hadden een grote ruimte ter
beschikking. Plaats voor verenigingen en kwekers, om hun planten te laten zien, en verkopen. Het
opruimen, vitrine bouwen, verlichting hangen, planten verzamelen en neerzetten. Er gaan 4 dagen
voorbij, voordat alles klaar is. Op vrijdag open, nog wat opruimen en de mensen komen al. Er was
voorlichting, ons jubileumboekje en van alles te koop. Een druk weekend. Maandag weer opruimen en
planten terug naar de eigenaars brengen. En dan s’avonds doodmoe op de bank neervallen!! Een
geslaagde tentoonstelling!!!!!!!
Nog een plantenbespreking, want er staat genoeg op tafel. De loterij volgt, en nu een keer redelijk op
tijd naar huis.
Groetjes, Yvonne

Tot 6 mei

LET OP: EERSTE WOENSDAG VAN DE MAAND.

Extra Algemene Leden Vergadering : Dit i.v.m het aftreden van Thei vanwege gezondheids
problemen.
Aftredend en niet herkiesbaar Thei Schaareman.
voor de functie van voorzitter Alex Nuijts
voor de functie van secretaris Herman ter Borch
voor de functie van penningmeester Yvonne Beniers.

Plantbespreking 8 april 2015
Alle foto's Alex Nuijts

Klik de foto aan om te vergroten:
Alex:

Cattleya percivaliana
Hans:

Cattleya x claesiana var. coerulea (= C. intermedia x C. loddigesii)

Cattleya schroederae

Cattleya schroederae var. alba

Cattleya aurantiaca yellow

Cattleya x guatemalensis

Cattleya intermedia var. coerulea

Cattleya dolosa

Cattleya dolosa var. alba

Thei:

Cochlioda rosea

Cochlioda noezliana

Prosthechea allemanioides
Jay:

Dendrobium harveyanum

Cypripedium formosanum

Pleione formosana Eugenie
Yvonne:

Phalaenopsis hybriden

Phalaenopsis gigantea x mannii Zartbitter

Cattleya intermedia

Aerangis stylosa

Cattleya aurantiaca (Bateman ex Lindley) P.N. Don 1840
Vindplaats: Mexico, Guatemala, El Salvador, Honduras en
Nicaragua op 300-1600 m. hoogte als epifyt of lithofyt in tropisch en
laag bergland regenwoud op blootgestelde rotsen en op bomen in
gebieden waar het extreem warm en koud is.
Beschrijving: Pseudobulben lang, cilindrisch tot spoelvormig,
afgeplat, 12-35 cm lang, tweebladig. Blad vlezig, leerachtig, ovaal tot
langwerpig lancetvormig met ronde top, tot 18 cm lang en 5 cm

breed. Bloemsteel tot 16 cm lang met 2-11 bloemen. Kleinste
bloemen in dit geslacht, 2,5 cm in doorsnede, oranje of geel met
purperen vlekjes op de lip.
Cultuur: Koel tot warm, jaarrond water geven maar niet te nat, veel licht.

