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in buurtcentrum Kadans
St Jozefstraat 1, 5684TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur
Traditiegetrouw is de eerste kringavond van het jaar bestemd voor de algemene
ledenvergadering. Onderdeel van de vergadering is ook de uitreiking van de
prijzen voor de competitie en de verloting van een plant onder de mensen die
mooi op tijd (vóór 14 januari 2017) de contributie betaald heeft.
Verder hebben we een quiz door Albert Maas

Barkeria spectabilis semi-alba
Zoals iedere kringavond is er Orchideeënshow en -keuring , plantenverkoop,
materialen verkoop, de bibliotheek, de bar, de verkiezing en huldiging van de
'Mooiste Plant van de Maand' en natuurlijk de verloting.
1

WERKGROEP 'KWEKEN

LEER JE VAN ELKAAR'

Op dinsdagavond 7 februari om 20.00u beginnen we het nieuwe seizoen van de
werkgroep. We gaan Pleiones oppotten om straks in het vroege voorjaar van
mooie bloemen te kunnen genieten. Verder zullen we het ook hebben over het
water geven aan onze planten. Zoals altijd kun je natuurlijk probleem- of
succesplanten meebrengen om te bespreken.
Plaats: Kadans, zaal Sleutelbloem, St Jozefstraat 1, Best

JAARPROGRAMMA 2016
20 januari
17 februari
17 maart
21 april
19 mei
16 juni
21 juli
augustus
15 september
20 oktober
17 november
15 december

Jaarvergadering, quiz door Albert Maas
nog niet vastgelegd
nog niet vastgelegd
Voorjaarsveiling
nog niet vastgelegd
nog niet vastgelegd
Oncidiums en Odontoglossums, Jac Wubben
- vakantie Botanische tuinen en hun geheimen, Albert Maas
Najaarsveiling
nog niet vastgelegd
Eindejaarsbijeenkomst

WEBSITE
Informatie over de kring, dit kringblad en andere
wetenswaardigheden vindt u op onze website:
http://www.orchidee-brabant.nl
Er is ook een afgeschermd gedeelte van de site met
extra informatie voor leden. Om ook op dit deel te
komen moet je inloggen. Persoonlijke inloggegevens
kun je krijgen wanneer je die in een mailtje aan Gerard
de Puit vraagt. Meld je bij Gerard als je nog geen
toegang hebt (en dat wel wilt).
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EXCURSIE 6

MEI

2017

Vanwege het succes van de vorige busreis ben ik weer aan de slag gegaan voor
een volgende busreis en wel op zaterdag 6 mei 2017.
We vertrekken weer om 7.45 uur vanuit Best, we gaan eerst naar Lucke in
Neukirchen-Vluyn. We arriveren daar om 9.00 uur. Omdat we met een grote
groep zijn delen we ons in twee groepjes de eerste groep krijgt een rondleiding;
de tweede groep krijgt alvast koffie met iets lekkers. Na ongeveer 45 minuten
ruilen we en krijgt de tweede groep de rondleiding en de eerste koffie met
lekkers. We blijven hier tot 11.00 uur. Mocht je planten willen kopen kijk van te
voren op de site en schrijf op wat je wilt, want niet alles is geprijsd.
www.orchideeen-lucke.de
We gaan verder naar Holm in Bedburg-Hau, tegen 12 uur zijn we daar en
kunnen we 2 uur rondkijken Hier zijn prachtige planten te zien. Holm is een
groothandel dus niet alle planten kun je zomaar kopen. Ook hier geldt: even van
te voren kijken en opschrijven. www.orchideen-holm.de
We gaan verder want we zullen honger krijgen. Daarom gaan we naar
restaurant Königsgarten in Kleve. Eerst wat lekkers drinken en dan gaan we
warm eten: keuze uit 3 schnitzels met friet of gebakken aardappeltjes en erg
lekkere salade met verschillende sausen of een vegetarisch gerecht. Omdat we
er deze keer warm eten er bij hebben komen we uit op een prijs van 30 euro per
persoon.
Dus de reis, koffie met lekkers, warm eten en drinken, een gezellige dag en dit
alles voor maar 30 euro. Van de vorige busreis heb ik wel geleerd dat voortaan
bij opgave de helft (dus 15 euro) voldaan moet worden, zodat ik bij afmeldingen
niet iedere keer opnieuw mensen moet zoeken.
Opgave bij Koos de Wit of bij mij, groetjes Sjors Teurlincx.
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING
1

Opening door de voorzitter

2

Ingekomen stukken en mededelingen

3

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2016
(zie kringblad)

4

Algemeen jaarverslag 2016 (zie kringblad)

5

Financieel jaarverslag door de penningmeester

6

Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuw
commissielid.

7

Verslag werkgroepen:
- kringhandel planten Jan van der Linden
- kringhandel materiaal, Henk de Wit
- barverzorging, Ron Bruinshorst
- keuringscommissie, Jos Janssen
- “Kweken leer je van elkaar”, Wim Crins

8

Uitslag plantenkeuring 2016 en prijsuitreiking

9

Bestuursverkiezing.
Reglementair aftredend zijn: Koos de Wit (herkiesbaar), Wim Crins
(herkiesbaar) en Gerard de Puit (herkiesbaar)
Voor de vacature zijn geen kandidaten aangemeld.

10

Plannen voor het nieuwe jaar
- veiling,
- excursies,
- tentoonstellingen,
- kringavonden,

11

Trekking van de speciale verloting voor iedereen die zijn
contributie betaald heeft vóór 14 januari 2017. De uitslag zal
ook bekend worden gemaakt in het volgende clubblad.

12

Rondvraag

13

Sluiting van de Algemene Ledenvergadering
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING, 15

JANUARI

2016

1
Opening door de voorzitter
De vergadering wordt door de voorzitter geopend om 20:00 uur. De voorzitter vraagt een
minuut stilte voor het op tweede kerstdag overleden bestuurslid Jan Evers. Van Jeanne
Evers is een e-mail ontvangen waarin zij haar dank overbrengt voor de vele reacties en
blijken van medeleven, die een enorme steun betekenen voor haar, de dochters en
kleinkinderen.
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Ingekomen stukken en mededelingen
In het voorbije jaar zijn diverse stukken ontvangen van de NOV en tevens kringbladen en
convocaties van andere kringen. Leden die een kopie wensen te ontvangen wordt
verzocht dat aan de secretaris mede te delen.
3
Notulen vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 17 januari 2015
In het kringblad van januari zijn de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2015
opgenomen. Geen van de aanwezigen heeft opmerkingen, derhalve zijn de notulen
vastgesteld.
4
Algemeen jaarverslag 2015 door de secretaris
Ook het jaarverslag 2015 staat afgedrukt in het kringblad en ook dat wordt door de
aanwezige leden goedgekeurd en is daarmee vastgesteld.
5
Financieel jaarverslag door de penningmeester
Het financieel jaarverslag van 2015 is door de penningmeester digitaal ter beschikking
gesteld en wordt met een beamer getoond. Tevens geeft de penningmeester een
mondelinge toelichting en beantwoordt enkele vragen. De vergadering beloont het werk
van de penningmeester met applaus.
6
Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuw commissielid
De kascontrolecommissie werd in 2015 bemand door Ron Bruinshorst en Martien Stiphout.
Zij hebben op 12 januari 2016 de financiële administratie ingezien. Daarbij is uitsluitend
een correct en nauwkeurig gevoerde administratie geconstateerd. De
kascontrolecommissie verleent de penningmeester decharge.
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Verslag werkgroepen
Kringhandel – planten: Op geheel eigen wijze kondigt Jan van der Linden aan dat we ook
in 2016 weer kunnen rekenen op de door hem verzorgde plantenhandel.
Kringhandel - materialen: Henk de Wit heeft nog altijd lol in de materiaalhandel en gaat er
gewoon mee door.
Bar verzorging: Normaal wordt de bar bemand door Ron Bruinshorst, maar juist deze dag
is Ron helaas niet aanwezig. Voor zover bekend betekent dat niet dat zijn afwezigheid
achter de bar permanent zal zijn.
Keuringscommissie: Desgevraagd geeft Jos Janssen aan, als trekker van de keuringsgroep,
dat hij zo vaak afwezig is geweest dat hij het woord beter aan Jos Laaper kan geven.
Laatst genoemde vertelt dat de puntentelling is gewijzigd en daarmee in
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overeenstemming is gebracht met de landelijke regels. Voor de bijeenkomsten van de
groep is een nieuwe planning opgesteld.
Werkgroep “Kweken leer je van elkaar”: We hebben vaste agenda, maar ideeën en
veranderingen zijn steeds mogelijk. Alle aanwezigen doen 50 cent in de pot waarvan eens
per jaar jonge plantjes worden gekocht. Jeanne en Sjors Teurlincx verzorgen de bar. We
danken hen hierbij hartelijk. Van de omzet houden we, net zoals tijdens de kringavonden,
15% over.
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Uitslag plantenkeuring 2015 en prijsuitreiking
In 2015 zijn in totaal 326 planten gekeurd, met een gemiddelde van 7,798. De hoogste
score werd in 2014 behaald door zowel Frans Blom als door de Fam. Teurlincx, te weten
9,2. De winnaars van de competitie krijgen uit handen van Jos Janssen de bekers.
In de klasse beginners:

1
2
3

Jos Nuyten
Arno Janssen
Fam. Teurlincx

8,883 punten
8,650 punten
8,250 punten

In de klasse gevorderden:

1
2
3

Gerard de Puit
Henk en Koos de Wit
Peter Stompf

8,356 punten
8,211 punten
7,911 punten

In de klasse superkwekers:

1
2
3

Martien Stiphout
Fam. Coenen
Frans Blom

8,617 punten
8,242 punten
8,092 punten

De door de Fam. Coenen ter beschikking gestelde beker voor het lid dat de meeste
planten heeft laten keuren die met 7,5 of meer beoordeeld werden, werd gewonnen door
hen zelf!! Mia en Thijs leverden 33 planten aan die aan het criterium voldeden.
9
Bestuursverkiezing
Reglementair treden dit jaar af: Huub Boesten en Sjors Teurlincx. Beiden zijn herkiesbaar.
Als nieuw bestuurslid is Patrick van Orsouw voorgesteld. Er zijn geen meldingen van
tegenkandidaten, daarom zijn Huub en Sjors herkozen en is de verkiezing van Patrick een
feit.
Helaas is door het wegvallen van Jan Evers weer plaats in het bestuur vacant.
10
Plannen voor het nieuwe jaar
Met uitzondering van september en november is de agenda voor de kringavonden weer
gevuld. Een bijzondere veiling in april, omdat dan een deel van de planten van Jan Evers
onder de hamer gaan. Uit de zaal kwam de vraag of de leden ook planten kunnen veilen.
Deze vraag werd natuurlijk met ja beantwoord. In oktober is, zoals gebruikelijk de
najaarsveiling gepland. De overige kringavonden worden met lezingen gevuld. Of we in
december weer bij Jan van der Linden terecht kunnen is nog niet zeker, daarom is de zaal
gereserveerd. Mocht het tegen die tijd anders worden dan wordt dat vroegtijdig gemeld.
Er zijn geen excursies gepland, maar als daar behoefte aan is dan zijn ideeën welkom. Uit
de zaal komt de suggestie om naar Schwerter in Duitsland te gaan, en als tweede om de
reis niet met een bus, maar met autopools te maken.
Van de crisis in de afgelopen jaren zijn de gevolgen bij de tuincentra te merken, we zijn
nog wel welkom maar vergoedingen zijn er niet meer bij. Of en wanneer we nog
activiteiten bij tuincentra ontplooien valt nog te bezien.
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Trekking van de speciale verloting
De plant die verloot wordt onder de leden die vóór 12 januari de contributie betaald
hebben. Dit jaar gaat de plant naar T. Bakker.
Ook onder de nieuwe leden die zich tijdens onze jubileumshow opgegeven hebben, is een
plant verloot. Die plant is gegaan naar Irma van Dooren.
12
Rondvraag
Martien Stiphout vraagt wie de reserve is voor de kascontrolecommissie. Dat zijn we
inderdaad vergeten. Jos Laaper meldt zich ter stond aan.
13
Sluiting van de Algemene Ledenvergadering
De voorzitter sluit de Algemene Ledenvergadering om 21:00 uur

JAARVERSLAG 2015
Volgens het KNMI was 2016 met een gemiddelde van 10,7 graden een zeer warm jaar,
wat in de trend past van een opwarmend klimaat. Persoonlijk had ik daar een ander idee
van want er waren tot ver in april winterse buien en oktober en november waren kouder
dan normaal. Anderzijds waren er over het hele jaar wel meer zonuren en het KNMI
schrijft dat het vrij droog was, maar de zomer was wel natter dan normaal.
Hebben wij daar iets aan? Nou, alleen die gemiddelde hogere temperatuur, dat is wellicht
ongunstig voor het milieu, maar dat is een totaal gemiddelde, dus over dag en nacht. En
dag/nacht temperatuurverschil is belangrijk voor onze planten, zo niet voor alle.
Onze vereniging is qua ledenaantal op peil gebleven. Niet dat er geen opzeggingen
waren, maar er zijn toch ook weer nieuwe leden bij.
Na lange tijd was er in 2016 weer een busreis naar enkele kwekers in Nederland en de
reacties liegen er niet om: het was uitstekend. Reden genoeg voor een volgende busreis,
die dus al in de planning is. De planning van kringavonden liep behoorlijk spaak in 2016,
in twee gevallen kregen we op het laatste moment afzegging van de sprekers, maar dat
hebben we naar tevredenheid op kunnen lossen. Zoals gewoonlijk was er een
jaarvergadering, waren ook weer twee vellingen en een oergezellig einde van het jaar.
De showtafel was in het afgelopen jaar weer rijkelijk gevuld met in totaal 360 planten, wat
35 meer is dan het jaar ervoor. Maar met exact hetzelfde als in 2015 lag het gemiddelde
met 7,813 weer knap hoog. In september zijn de planten niet alleen door de keurmeesters
beoordeeld, maar alle aanwezige leden hadden nu eens de kans om zich als keurmeester
te laten gelden. Toen de resultaten van de reguliere keurmeesters naast die van de
gelegenheidskeurmeesters werden gelegd, bleek dat de scores slechts een marginaal
verschil lieten zien.
Ook in 2016 is het niet gelukt om het bestuur op volle sterkte te krijgen, maar of dat
nadelig is geweest gaan we ons over informeren. Eén van de opzeggingen kwam van een
ex-bestuurslid Henk Smouter, die ondanks afwezigheid de backup was voor Niek
Hanckmann om het kringblad elke maand op tijd gereed te hebben. Een oplossing
daarvoor moet nog geregeld worden, maar tekent zich reeds af.
December 2016,
Gerard de Puit, secretaris.
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PLANT

VAN DE MAAND DECEMBER

2016

Winter is de tijd van de Dendrobium speciosum. En dat levert vaak spetaculaire
planten op. In december waren er verschillende te zien. De plant van Hans
Strijb werd door de leden aangewezen als plant van de maand Proficiat Hans!
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AGENDA 2017
4-5 maart
10-12 maart
17-19 maart

Tag der offenen Tür, Lucke, Neukirchen-Vluyn
Große Internationale Orchideenschau, Eschweiler-Aachen
Internationale orchideeënshow Kring Brabant Zuid-Oost,
Beek en Donk

BEREIKBAAR
voorzitter
secretaris
penningm.
bibliotheek
evenementen
activiteiten
bestuurslid
kringblad
potmateriaal
keuring
kweekgroep

Huub Boesten
Gerard de Puit
Koos de Wit

06-53258929
0499-373816
073-5321664

voorzitter@orchidee-brabant.nl
secretaris@orchidee-brabant.nl
penningmeester@orchidee-brabant.nl

Wim Crins
Sjors Teurlincx
Patrick van Orsouw
Niek Hanckmann
Henk de Wit
Jos Janssen
Huub/Sjors

06-83365414
06-23250947
06-22541548
073-6577044
073-5321664
0412-451027

activiteiten-2@orchidee-brabant.nl
activiteiten-1@orchidee-brabant.nl
patrickvanorsouw@hotmail.com
redacteur@orchidee-brabant.nl
jfgdewit@home.nl
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ORCHIDEEËN WUBBEN
Groot assortiment Orchideeën en Tillandsia's
Botanische orchideeën – de meeste uit zaad gekweekt – en hybriden
 Oppotmaterialen
 Diverse soorten meststoffen
 Gewasbeschermingsmiddelen in kleinverpakking
Openingstijden: maandag t/m zaterdag van
10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur

Tolakkerweg 162
3739 JT Hollandsche Rading
Telefoon: 035-5771222 – Fax: 035-5772103

Openingstijden:
van maandag t/m donderdag graag even bellen voor u ons een bezoek brengt
i.v.m. eventuele afwezigheid.
Vrijdag en zaterdag zijn wij open van 10.00 tot 17.00
Zondagen en feestdagen zijn wij gesloten

