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BESTE KRINGLEDEN,
Nog steeds ondervinden we de beperkingen van de corona-maatregelen. We
kunnen nog niet normaal bij elkaar komen. Gelukkig lukt het ons om op
aangepast wijze in de grote zaal van Kadans maandelijks een bijeenkomst van
de kweekgroep te houden. Zo is er toch gelegenheid om elkaar te ontmoeten
en samen tijd en aandacht aan onze mooie hobby te besteden. We zijn ervan
overtuigd dat voor velen deze hobby ook een goede uitlaatklep is nu we zoveel
andere dingen niet meer kunnen doen.
Ons lustrumjaar is inmiddels bijna voorbij. We hebben geen show kunnen
organiseren en geen feestelijke bijeenkomst. Maar we vergeten niet dat er iets
te vieren was. Wanneer we weer bij elkaar kunnen komen, zullen we er alsnog
aandacht aan besteden.
De traditionele kerst/eindejaars-bijeenkomst bij Jan van der Linden kan
uiteraard ook niet doorgaan. We zullen we op dinsdag 1 december wel nog een
avond van de kweekgroep houden.
Omdat we in het afgelopen jaar weinig activiteiten hadden en ook minder
boekjes verstuurd hebben, heeft het bestuur besloten om de huidige leden te
compenseren door volgend jaar eenmalig € 10,- korting te geven op het
lidmaatschap. De brief hierover zult u binnenkort ontvangen.
Ook in januari zal het nog niet mogelijk zijn om met alle leden tegelijk bijeen te
komen. Toch willen we iedereen in d gelegenheid stellen om een keer te komen.
We zullen daarom twee avonden organiseren. De eerste avond op dinsdag
5 januari (de avond van de kweekgroep) en de tweede op vrijdag 15 januari.
We zullen er een soort “kringavond light” van maken. Je kunt planten
meenemen voor bespreking en we kunnen elkaar in elk geval ontmoeten en
eens wat bijpraten. Het is noodzakelijk om je aan te melden voor een van deze
avonden bij Huub (06-53258929 / voorzitter@orchidee-brabant.nl) of Georg
(06-23250947 / activiteiten1orchidee.nob@gmail.com).
We hopen dat we in februari alsnog een Algemene ledenvergadering kunnen
organiseren. Maar al deze zaken zijn natuurlijk onder het voorbehoud dat de
maatregelen het toelaten.
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Tot slot is er ook goed nieuws. Jan Braks heeft zich aangeboden om het bestuur
te versterken en de rol van secretaris over te nemen van Rick van Herk. Rick
blijft een betrokken lid van de vereniging, maar heeft het momenteel te druk
om bestuurslid te kunnen zijn. Uiteraard moeten de leden zich over de keus
voor Jan Braks nog uitspreken tijdens een ALV.
We hopen alle leden in januari weer te mogen ontmoeten en wensen iedereen
voor dit jaar alvast een mooie feestdagen en een goede jaarwisseling toe.
Huub Boesten, namens het bestuur

JAARPROGRAMMA 2021
5 en 15 januari “Kringavond Light” – aanmelding noodzakelijk!
Verder nog geen concreet programma voor 2021

WERKGROEP 'KWEKEN

LEER JE VAN ELKAAR'

Inmiddels hebben we alweer drie avonden van de kweekgroep gehouden. In de
grote zaal, met aanmelding vooraf en de nodige hygiënemaatregelen kunnen
we dit voor maximaal 30 leden veilig organiseren. De mogelijkheid om op deze
manier samen te komen wordt hoog gewaardeerd en we gaan daarmee door.
De eerstvolgende avond zal zijn op dinsdag 1 december. Deze avond gaan we
natuurlijk weer probleemplanten die meegenomen zijn bespreken evenals de
showplanten.
Ruud Nabibaks zal op deze avond een kleine presentatie geven over o.a.
Catasetum, Galeandra en Cycnoches.
Verder is er gelegenheid voor plantenruil. Vergeet dus vooral niet planten
hiervoor mee te nemen !!!!
LET OP: deze avond moet iedereen die wil komen zich bij Georg of Huub
aanmelden. (ivm 30 personen-beleid)
Dinsdag 1 oktober, 20:00 uur, buurtcentrum Kadans, Grote zaal
Sint Jozefstraat 1 in Best
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PLANTENKEURING 2020
Zoals vorige maand al is meegedeeld is de plantenkeuring voor 2020
stopgezet. Er zijn dus in januari geen prijsuitreikingen. De wisselbekers mogen
nog een jaartje bij de huidige kampioenen staan. Zorg er goed voor!

IN

MEMORIAM

FRANS BLOM

Vlak voor het uitkomen van dit blad
ontvingen we het droeve bericht dat vrij
plotseling Frans Blom is overleden. Het
was een schok om te horen dat zo'n
vitale man er ineens niet meer is.
We kennen Frans als een trouwe
bezoeker van de kringavonden, maar
vooral ook als een kundig kweker met de
nodige kennis. Jarenlang hoorde hij bij de
klasse superkwekers en vaak bij de top
drie. Hoe vaak hebben we niet mogen
genieten van zijn prachtige planten?
Vooral in het geslacht Bulbophyllums
was hij goed thuis. Het lukt hem ook om
deze voor velen lastige planten goed te laten groeien en bloeien. Dat kwam
waarschijnlijk ook omdat hij veel aandacht aan zijn planten besteedde. Elke
plant werd opgepakt en individueel gedompeld. Hij was al gauw twee uur per
dag in de kas bezig.
Frans was niet alleen goed met zijn
planten, hij was ook een handig met
hout.
Hij
maakte
misschien
wel
honderden lattenmandjes: voor zijn
eigen plantjes, maar ook voor anderen.
Op beurzen van de NOV kwam je hem
tegen met een tafeltje met mandjes en
zelf gekweekte planten. Toen onze kring
40 jaar bestond maakte Jan Evers een
gebrandschilderd glas waar Frans een
mooie lichtbak omheen bouwde zodat
het als huismerk van onze kring kan dienen bij tentoonstellingen.
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Frans was bijna 19 jaar een betrokken lid van onze kring. Hij voelde er niets
voor om in het bestuur te zitten, maar liet wel van zich horen wanneer het over
het reilen en zeilen van de vereniging ging. Als het hem niet zinde, kon je
stevige kritiek verwachten, maar hij was daarbij nooit onredelijk. Trouwens, als
de kring het in zijn ogen goed gedaan had, stak hij ook zijn waardering niet
onder stoelen of banken.
De afgelopen tijd was druk voor Frans. Hij had besloten om te verhuizen naar
een woning waar alles gelijkvloers was, zodat hij er nog lang vooruit zou
kunnen. Een paar weken geleden belde hij met Thijs Coenen en vertelde hij dat
hij nu ook zijn kas bij het nieuwe huis op orde had en dat hij blij was dat hij
weer met de hobby aan de slag kon. Helaas was het van korte duur. Op 15
november overleed Frans. Hij was 86 jaar. Op maandag 23 november neemt de
familie in besloten kring afscheid van hem. Wij zullen er in gedachten bij zijn en
wensen zijn partner Ineke, dochters Yvonne en Sylvia en de kleinkinderen veel
sterkte in deze dagen.

Bulbophyllum ambrosia
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DIGITALE SHOWTAFEL
In oktober werden er in onze App-groep 126 foto’s gedeeld. Deze maand staat
de teller al op 65 en er komen dagelijks weer foto’s bij. Op deze pagina’s vind je
weer een kleine selectie van de foto’s. Met verondersteld verlof dat een foto
gedeeld in de WhatsApp van de kring ook gedeeld mag worden in dit kringblad.

Bulbophyllum ecornutum
Mike Heesakkers

Maxillaria rufuscens
Arno Janssen

Cattleya pumila (syn. Laelia pumila)
Natalia van Doormalen

Lepanthopsis astrophora
Jos Janssen
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Rodrigueza leana
Antoon van der Veer

Masdevallia herradurae
Jo van Hoof

Cattleya bowringiana
Thijs Coenen

Bulbophyllum auratum var. alba
Mike Heesakkers

Galeandra lacustris
Wim Crins

Dendrobium x usitae 'Red Coral'
Renata van Eck

Phalaenopsis lowii
Natalia van Doormalen

(Laelio?) Cattleya hybride
Jos Laaper

Cattleya maxima
Jan Braks

Cattleya perrinii (syn. Laelia perrinii)
Arno Janssen

Epidendrum difforme
Jo van Hoof
Bulbophyllum Wilbur Chang
Henk de Wit
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AGENDA
Voor zover bij de redactie bekend zijn er de komende maanden nog geen
evenementen gepland op het gebied van orchideeën.
Bij de meeste kwekers (maar niet bij alle!) kun je terecht. Bel even van te voren
om zeker te zijn dat ze open zijn.
De hortus in Leiden is voor bezoek geopend, maar alleen na aanmelding
vooraf. Datzelfde geldt ook voor de Orchideeënhoeve. De hortus in Utrecht is in
elk geval tot 20 februari gesloten voor publiek.

BEREIKBAAR
voorz.
secr.
penm.
activ.
activ.
best.lid
best.lid
redactie
website
mater.h.
plant.h.
keuring

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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Dendrobium chameleon

Cymbidium dayanum

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

