Laeliocattleya hybride
botanische prent getekend door Lies Bakker
aangeboden op 14 september 2020 aan Erelid Koos de Wit
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Maxillaria splendens

BESTE KRINGLEDEN,
Dit jaar in september zouden we ons 55
jaar bestaan van de vereniging vieren met
een grote show met verkoop. Vorig jaar ook al in september- ben ik samen met
Wim Crins begonnen met het organiseren
van de show. Er komt van alles bij kijken,
zoals het reserveren van de zaal, diverse
verkopers uitnodigen, posters drukken en
ook tijdig de burgemeester van Best
uitnodigen natuurlijk.
Omdat Koos de Wit dit jaar al 25 jaar
penningmeester is van onze vereniging,
wilde ik ook iets speciaals doen voor haar.
Ik heb een verzoek ingediend bij de
gemeente Best voor een Koninklijke
onderscheiding, maar omdat Koos bij het
50 jarig bestaan al een oorkonde
gekregen had, werd dit helaas afgewezen.
Via de gemeente Den Bosch, waar Nuland als woonplaat van Koos, onder valt,
kon ik wel in deze gemeente een aanvraag doen. De procedure gaat wel enkele
maanden duren.
Met behulp van de Vleermuizenvereniging en de stichting Ons Brabants
Landschap waar Koos ook veel werk voor verzet, hebben we gezamenlijk een
heel boekwerk samengesteld en als aanvraag ingestuurd.
Dit is in Den-Bosch door twee personen goedgekeurd en doorgezonden naar de
provincie waar het ook weer door twee personen wordt bekeken of de aanvraag
voldoet aan alle voorwaarden.
In maart kwam het coronavirus, weg droom voor ons lustrum, weg show en tot
mijn grote spijt kreeg ik ook nog te horen van de provincie dat de aanvraag
voor Koos' onderscheiding was afgekeurd; ik was er kapot van.
Wat nu? Ik wilde niet bij de pakken gaan neerzitten en toch uitzoeken of er nog
andere manieren waren om Koos te kunnen bedanken voor haar grote en lange
inzet. Daarom heb ik een algemene ledenvergadering uitgeschreven die via
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mail (vanwege de coranatijd) of post bij alle leden terecht is gekomen. Je kon
kiezen uit: Lid van Verdienste, Erelid of beiden. Bijna alle leden hebben hierop
gereageerd. De meeste leden kozen voor Erelid; dit hadden we graag op de
clubavond bekend willen maken, maar helaas we kunnen nog steeds niet in de
Kadans terecht.
Daarom zijn we met een paar bestuursleden bij Koos op bezoek geweest
natuurlijk volgens de regels. We hebben daar de zeer verraste Koos een
oorkonde uitgereikt, een aquarel gemaakt door Lies Bakker, een lid van onze
vereniging, en nog een prachtig verlicht ornament als aandenken dat ze op de
kast kan zetten.
Volstrekt verrast was ze, even met de mond vol tanden, maar ze verdient het
volkomen als penningmeester en als grote steun in het bestuur en vereniging.
Dus Koos, nogmaals bedankt voor je jarenlange grote inzet voor onze
vereniging.
Blijf gezond,
Groetjes Georg Teurlincx, namens het Bestuur

JAARPROGRAMMA 2020
Tot nader bericht zijn er dit jaar geen reguliere kringavonden
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WERKGROEP 'KWEKEN

LEER JE VAN ELKAAR'

Op dinsdag 15 september zijn we na een lange tijd van afwezigheid weer
begonnen met onze avonden. Voorlopig zitten we in de grote zaal, hier kunnen
30 personen in, je moet wel de pijlen volgen en bij binnenkomst je handen
desinfecteren. De tafels staan in een U-vorm en aan ieder tafeltje zit een
persoon. Zodoende voldoen we aan de anderhalve meter. In het midden van de
U-vorm liet Renate, voorzien van een mondkapje, de meegebrachte planten
zien.
Bijna iedereen die er anders ook is, was aanwezig. Er waren zelfs leden die
normaal niet komen, deze hadden zich van te voren aangemeld. De
presentielijst moest worden voorzien van je telefoonnummer zodat er altijd
gebeld kan worden als er iets is. Iedereen was blij om elkaar na zo'n lange tijd
weer te zien, leuke reacties. Een lid zei zelfs blij te zijn om al die “rotkoppen”
weer te zien.
Het was een leuke avond, de nieuwelingen vonden het keigezellig, veel geleerd
en we komen zeker volgende keer terug. Leuk daar doen we het voor. We
hebben afgesproken dat we zo verder gaan. De eerstvolgende avond is op
dinsdag 6 oktober, dan dinsdag 3 november. En omdat we heel lang geen
avonden gehad hebben is dinsdag 1 december extra ingelast. Alle avonden
beginnen om 20.00 uur in de grote zaal.
De eerste avond was voor ons als bestuur natuurlijk ook nieuw, en er zijn wat
kleine foutjes gemaakt, daarom hebben we wat verbeterpunten doorgevoerd:
Renata doet ook handschoentjes aan en Georg vult de presentielijst in. Ook
gaat hij met een dienblad rond om de 50 eurocent op te halen die we altijd per
persoon inleggen en waar we plantjes van kopen. Het afrekenen aan de bar
gaat veranderen. Je doet je geld in een vuilgeldbakje en je krijgt van Georg
wisselgeld dat schoongemaakt is uit de geldkist terug.
Mochten er nog meer ideeën zijn laat maar weten.
Dinsdag 6 oktober, 20:00 uur, buurtcentrum Kadans, Grote zaal
Sint Jozefstraat 1 in Best
Vaste bezoekers van de werkgroep welkom, nieuwe bezoekers
aanmelden bij Huub of Georg!

graag
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PLANTENKEURING 2020
Begin dit jaar, voor de Covid-19 uitbraak, hebben we nog 2 maanden
showplanten tentoongesteld en gekeurd, in de verwachting dat we snel de
kringavonden en de keuringen konden hervatten. Helaas zal dat amper of niet
meer gaan lukken dit jaar. Als bestuur hebben we besloten alle uitslagen van dit
jaar te annuleren. Pas bij hervatten van de kringavonden willen we opnieuw
starten met de keuringen en de uitslagen weer te notuleren. Aan de hand van
deze nieuwe uitslagen worden de volgende winnaars bepaald.
De huidige bezitters van de wisselbekers mogen die beker nog een extra jaartje
een ereplaatsje geven.
Namens het bestuur, Wim Crins.

DIGITALE SHOWTAFEL
Op deze pagina’s vindt u weer een kleine selectie van foto’s uit onze
WhatsApp-groep. Met verondersteld verlof dat een foto gedeeld in de WhatsApp
van de kring ook gedeeld mag worden in dit kringblad.
Bijzondere vermelding voor Thijs Coenen die de Cattleya Neoreginae van het
kweekproject van drie jaar geleden (als eerste?) in bloei heeft!

Trichosalpinx chamaelephanthes
Jo van Hoof
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Cattleya Neoreginae
Thijs Coenen

Bulbophyllum Elizabeth Ann Buckleberry
Mike Heesakkers

Psychopsis Mariposa
Arno Janssen

Dendrochilum magnum?
Thijs Coenen

Cycnodes Jumbo Mickey
Antoon van der Veer
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Rodrigueza venusta
Jos Janssen

Pleurothallis
Ruud Nabibaks

Oncidium planilabre
Jan Braks

Promenea
Renata van Eck

Neofinetia falcata
Natalia van Doormalen

Coelogyne fimbriata
Jos Laaper

CORONACOLLECTIE?
Met zoveel nieuwe orchideeën die elk jaar op de markt komen kon het niet
uitblijven. Op 1 april 2020 (het zal toch geen grap zijn?) heeft De Taiwanese
kweker Peter Su een nieuwe orchidee geregistreerd onder de naam:
“Phalaenopis Zheng Min Coronavirus” (letterlijk zo!). Het is een kruising van
Phal. Zheng Min Woodpecker en Phal. KS Super Zebra. Ik heb nog geen foto's
kunnen vinden van de plant, maar wel van de ouders en het zal wel een
spikkelig vlekkerig ding zijn.
Het bracht me wel op een idee. Een zoekopdracht in de RHS-database leverde
de volgende zeer actuele collectie planten:
Angulocaste Corona
Brassocattleya Corona
Cattleya Corona
Cattleya Corona Quest
Cattleytonia Miva Corona
Cattlianthe Corona (1912)
Cattlianthe Corona (1915)
Cymbidium Corona
Cymbidium Pakkret Corona
Cymbidium Palo Corona
Cymbidium Valley Corona
Dendrobium Asternova Corona
Dendrobium Corona
Dendrobium Corona Dionela
Dendrobium Starbright Corona
Epidendrum Corona Red
Lycaste Cosmo-Corona
Oncidium Corona (1917)
Oncidium Corona (1919)
Oncidium Corona (1933)
Oncidium Corona (2010)
Oncidium Corona II

Oncidium Wössner Corona
Paphiopedilum Corona Gold
Papilionanda Corona Dionela
Phalaenopsis Carolina Golden Corona
Phalaenopsis Ching Ann Corona
Phalaenopsis Corona
Phalaenopsis Corona De Oro
Phalaenopsis Corona Gold
Phalaenopsis Corona Sunrise
Phalaenopsis CTL Aunty Corona
Phal. Gemstone's Corona Moon
Phalaenopsis Golden Corona
Phalaenopsis Paiho Corona
Reicheara Corona Dorada
Rhyncattleanthe Graf's Corona
Rhyncattleanthe Queen Corona
Rhyncholaeliocattleya Corona
Rhyncholaeliocattleya Cosmo-Corona
RLC Eva's Corona Real
Rhyncholaeliocattleya Samba Corona
Rhyncholaeliocattleya Yen Corona

En als je hem aanvult met planten met namen als Coronation, Coronado en
Coronaria, dan komen er nog een kleine 50 bij. Wie gaat de uitdaging aan?
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AGENDA
De meeste evenementen zijn gecanceld vanwege het corona-virus.
De twee activiteiten hieronder lijken door te gaan.
Check van te voren via internet of het daadwerkelijk doorgaat!
23-25 okt
24 okt

Orchideenschau Ostsachsen, Löbau, Duitsland
Masdevallia werkgroep, Bot. Tuinen Utrecht
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Huub Boesten
Rick van Herk
Koos de Wit
Wim Crins
Georg Teurlincx
Natalia v. Doormalen
Mike Heesakkers
Niek Hanckmann
Gerard de Puit
Mike Heesakkers
Jan v.d. Linden
Jos Janssen

06-53258929
040-8446118
073-5321664
06-83365414
06-23250947

voorzitter@orchidee-brabant.nl
secretaris@orchidee-brabant.nl
penningmeesterorchidee.nob@gmail.com
activiteiten2orchidee.nob@gmail.com
activiteiten1orchidee.nob@gmail.com

06-46953844
06-20529978
0499-373816
06-46953844
0418-671686
0412-451027

mike4mail@hotmail.com
redacteurorchidee.nob@gmail.com
gerard@de-puit.nl
mike4mail@hotmail.com
info@orchideeenvdlinden.nl
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Zygopetalum hybride

Cattleya granulosa

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

