Verenigingsblad:
jaargang 25, nummer 1

Wij wensen u allen prettig feestdagen en een goed en gezond 2016

Bijeenkomst van woensdag 13 januari 2016
Op deze bijeenkomst een lezing van Herman ter Borch, over Dendrobiums en aanverwanten van New
Guinea, een groep mooie miniaturen met mooie kleuren en zeer lang bloeiend, maar ook een aantal andere
kleurrijke types, over het algemeen voor de gematigde tot koude kas.

Verslag bijeenkomst 9 december 2015
Op deze bijeenkomst die volgens verwachting zeer goed was bezet. Onze jaarlijkse Kerstavond met een
grote loterij, waarbij dit jaar meer dan 100 planten voor elk wat wils in de loterij zaten.
Na de opening van de avond een gezellig kopje koffie met een stuk vla van onze huisbakker Patrick, die ook
deze keer weer een aantal lekkere vlaaien voor ons had gebakken.
Eerst hadden we de altijd prijs loterij, waarbij ieder lid een altijd prijs had en een mooie plant naar keuze
kon uitzoeken.
Gevolgd door de grote loterij. Tussendoor geeft Alex ons nog een presentatie van de groeiplaatsen van vele
orchideeën soorten waarbij goed te zien was waar en hoe de plant nu in de natuur groeit.
Tussendoor nog een pauze en dan de planten bespreking. Wel werd duidelijk dat de leden steeds minder
kiezen voor de tuincentrum orchideeën en meer voor de liefhebbers orchideeën. Waarbij ik wel benieuwd
ben of ze wel weten wat ze gekozen hebben of ze dat ook wel kunnen kweken zodat de plant volgend jaar,
bloeiend en wel op de plantbespreking wordt meegebracht.
Nadat een ieder prettige feestdagen was toegewenst, gingen de meeste leden gepakt en gezakt met hun
nieuwe aanwinsten huiswaarts.
Herman

Plantbespreking 9 december 2015
Alle foto's Alex Nuijts

Klik de foto aan om te vergroten:
Alex:

Pleurothallis restrepioides
Herkomst: Zuid Amerika
Cultuur: gematigd

Thei:

Dendrobium lawesii
Herkomst: Papua Nieuw Guinea
Cultuur: gematigd/koud

Epidendrum mirabile
Herkomst: Costa Rica,
Cultuur: gematigd/koud

Encyclia polybulbon
Herkomst: Midden Amerika
Cultuur: gematigd
Tonnie:

Dendrobium dearei
Herkomst: Philippijnen
Cultuur: gematigd/warm,

Encyclia atrorubens
Herkomst: Brazilie
Cultuur: gematigd,
Patrick:

Coelogyne corymbosa
Herkomst: Zuid-Oost Azie
Cultuur: gematigd/koud

Maxillaria species
Herkomst: Ecuador
Cultuur: gematigd

Comparettia speciosa
Herkomst: Zuid Amerika
Cultuur: gematigd

Comparettia falcata
Herkomst: Midden en Zuid Amerika
Cultuur: gematigd

Masdevallia lucernula
Herkomst: Peru
Cultuur: gematigd/koud

Pleurothallis truncata
Herkomst: Ecuador
Cultuur: gematigd

Pleurothallis species geel
Herkomst: Ecuador
Cultuur: gematigd

Pleurothallis teaguei
Herkomst: Ecuador
Cultuur: gematigd

Odontoglossum nobile
Herkomst: Colombia
Cultuur: koud

Odontoglosum gloriosum
Herkomst: Colombia/Venezuela
Cultuur: koud

Odontoglossum lucianianum
Herkomst: Venezuela
Cultuur: koud

Odontoglossum species
Herkomst: Ecuador
Cultuur: koud

Bulbophyllum brienianum
Herkomst: Borneo
Cultuur: gematigd/warm

Epidendrum peperomia Reichenbach f. 1876
(syn. Epidendrum porpax Reichenbach f. 1855)
Vindplaats: Mexico tot Zuid Amerika op 600-2700 m. als
epifyt in regenwoud.
Beschrijving: Miniatuur. Kruipend, als een mat groeiend, tot 8 cm
hoog. Blad leerachtig tot vlezig, tweerijig, langwerpig. Bloem ca. 2,5 cm
in doorsnede, sepalen en petalen gespreid en slank, bleek groen. Lip
bolvormig, glanzend groen tot roodbruin, afhankelijk van hoeveelheid
licht.
Cultuur: Gematigd, licht tot lichte schaduw, gehele jaar vochtig. In
pot met fijne bark of opgebonden op boomvarenblokje.

