ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
September 2010

ORCHIDEEËN WUBBEN
Groot assortiment Orchideeën en Tillandsia's
Botanische orchideeën, de meeste uit zaad gekweekt; en hybriden
• Oppotmaterialen
• Diverse soorten meststoffen
• Gewasbeschermingsmiddelen in kleinverpakking
Prijslijst schriftelijk aanvragen
Openingstijden: maandag t/m zaterdag van
9.00 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

UITNODIGING

KRINGAVOND VRIJDAG 17 SEPTEMBER
aanvang 20.00 uur
in buurtcentrum 'De Voeg'
Springtouw 2, Best (tel. 0499-372026)

What’s in a name?
Nieuwe namen voor orchideeën n.a.v. DNA onderzoek: meer duidelijkheid
of…meer verwarring”? Vanavond licht Barbara Gravendeel dit onderwerp toe in
een boeiende en begrijpelijke lezing, met vele voorbeelden, o.a. van
Coelogyne, Pholidota en verwanten.
Voorafgaand aan de lezing lassen we een buitengewone ledenvergadering in,
ter verkiezing van een nieuw bestuurslid.

Coelogyne intermedia, een soort?(foto: Henk Smouter)

Zoals iedere kringavond is er Orchideeënshow en -keuring, plantenverkoop en
verloting, materialen verkoop, de bibliotheek, de bar, de verkiezing en
huldiging van de ‘Plant van de Maand'
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WERKGROEP 'KWEKEN LEER JE VAN ELKAAR'
De volgende bijeenkomst van de werkgroep “Kweken leer je van elkaar” is op
dinsdag 5 oktober. Iedereen neemt een of twee planten mee die worden
besproken.
Plaats: De Voeg, Springtouw 2, Best
Informatie: Gerard de Puit (secretariaat), tel: 0499-373816

NIEUWS VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE
Op de komende kringavond moet de kandidatuur van Huub Boesten als
bestuurslid worden bekrachtigd. Daarom lassen we een klein stukje
ledenvergadering in het programma in. Indien de leden een tegenkandidaat
willen aanmelden dan is daar tot een week voor de vergadering de gelegenheid
voor.

WEBSITE
Onze website is vernieuwd! Gaandeweg zal er nog wel eea aan inhoud
bijkomen, maar de lay-out is al een stuk overzichtelijker geworden.
Het adres van onze website: http://www.orchidee-brabant.nl,
Ideeën en aanvullingen blijven natuurlijk altijd welkom.

JAARPROGRAMMA 2010
17
15
19
17

september
oktober
november
december

Lezing Barbara Gravendeel
Plantenmarkt
Lezing Jos Janssen over Equador
Eindejaarsavond
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OPEN DAG JAN VAN DE LINDEN
Op vrijdag 5 en zaterdag 6 november organiseert Jan van der Linden open
dagen in zijn orchideeënkwekerij in Brakel. De voorgaande open dagen waren
zeer geslaagd en gezellig. Ook nu worden weer veel bezoekers verwacht om er
een paar gezellige dagen van te maken
Voor meer informatie kijk op:
www.orchideeenvdlinden.nl

EXCURSIE OP ZATERDAG 25 SEPTEMBER 2010
Bij voldoende deelname organiseren we een excursie naar drie kwekers.
Op dit moment hebben we nog ruimte voor 18 personen.
De reis is dus nog steeds onder voorbehoud!!
Het programma ziet er als volgt uit:
Om te beginnen gaan we naar Lucke in Duitsland, waar we verwachten tussen
9.00 - 9.30 aan te komen. De bedoeling is dat we daar ongeveer twee uur zullen
zijn. Daarna naar Holm, eveneens in Duitsland. Ook hier zullen we ongeveer twee
uur verblijven.
Omdat dit twee kwekers van orchideeën zijn leek het ons leuk om ook nog wat
anders te doen, nl. een bezoek aan Epric in Huissen. Deze kweker heeft ook
orchideeën maar heeft zich voornamelijk gespecialiseerd in het kweken van
cactussen, overigens niet minder spectaculair.
We vertrekken in Best vanaf de parkeerplaats van het tapijtcentrum om 8
uur, Hoofdstraat 53 (nabij de kerk).
De kosten zijn 15 euro per persoon. Het geld kan worden overgemaakt naar
banknr. 3268332 ten name van Penningmeester orchideeënvereniging te Nuland.
Het geld moet voor 18 september binnen zijn. Er kan eventueel ook betaald
worden op de komende ledenavond.
Voor degene die vooraf wat meer informatie wil, bijgaand de internet adressen:
www.orchideen-lucke.de
www.orchideen-holm.de
www.epric.org
Lucy Benda
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MATERIALENHANDEL SEPTEMBER
In de maand september zal er geen materialenhandel
aanwezig zijn tijdens de maandbijeenkomst. We zijn
dan nl. even weg. Ook Ron Bruinshorst die de
materialenhandel bij afwezigheid van mij op zich
neemt is niet aanwezig, dus ook hij kan dan niet voor
de spullen zorgen.
Mocht het zo zijn dat iemand echt verlegen zit voor
het een of ander dan kan dat geregeld worden. Henk
Smouter heeft aangeboden dit naar de avond mee te
brengen. We moeten het dan wel een dag of 5 voor de
bijeenkomst weten. We moeten het dan nog inpakken
en naar Henk in Oss brengen.
In oktober zijn we er gewoon weer.
Henk de Wit

PLANTENKEURING 18 JUNI 2010
Jos Verhoeven

Categorie
beginners/jeugdleden

Rossioglossum williamsonianum 7.8

Geen deelname

Simon Faro

Categorie gevorderden

Paphiopedilum concolor

Frans Blom

Categorie superkwekers

Bulbophyllum caranculatum

Margreet Verhoef – Sommeling

8.5D

Rodriguesa venusta
Encyclia alata

Peter en Ineke Stompff
Doritis pulcherima

7.8

7.9

7.9
8.5

Hans Faro
Trichoglottis phillipinensis
Cleisostoma rolfeanum
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8.5
8.0

De plant van de maand juni is geworden: Encyclia alata van Margreet
Verhoef. Van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat!
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ORCHIDEEËNEXPOSITIE “ORIENTAL MOODS” EN “ORCHIADE” IN
KASTEEL ARCEN
Orchideeënexpositie “Oriental Moods” in Kasteel Arcen 7 t/m 17
oktober
Florale Vormgevers uit Horst richten prachtige sfeerkamers in het kasteel in
met in de hoofdrol de orchidee. Een expositie, die alle zintuigen zal prikkelen.
Ze geven elke kamer een andere verrassende invulling. Oriental Moods” is een
expositie van orchideeën, niet alleen om naar te kijken maar om te beleven. De
combinatie van arrangementen met orchideeën, geluid, licht en muziek brengt
de bezoeker in een Oriëntaals sprookje. Dit geeft een duidelijke meerwaarde
aan deze exotische bloemen. De orchideeënexpositie “Oriental Moods” wordt
mede mogelijk gemaakt en mede georganiseerd door Kring Nederlandse
Orchideeën Producenten (KNOP).
Botanische expositie “Orchiade” in de
Casa Verde van 15 t/m 17 oktober
De Nederlandse Orchideeën Vereniging gaat
in samenwerking met arrangeur Hans
Diederen een gedeelte van de Casa Verde
inrichten met botanische orchideeën. Deze
planten worden aangeleverd door kringen uit
heel het land. Zo heeft o.a. de Carnivora
vereniging al toegezegd deel te nemen aan
deze bijzondere expositie met vleesetende
planten. Tevens wordt er een jury
samengesteld om de botanische orchideeën
te keuren en de mooiste planten te voorzien
van een oorkonde.
Demonstratiecorner in de Casa Verder 7
t/m 17 oktober
Gedurende de hele periode worden
bezoekers voorzien van alle informatie over
orchideeën. Dit wordt gedaan door middel
van workshops en demonstraties die op en
rondom het podium in de Casa Verde plaats
gaan vinden.
De Orchideeënexposities worden mede mogelijk gemaakt en
medegeorganiseerd door: Kring van Nederlandse Orchideeën Producenten en
Nederlandse Orchideeën Vereniging.
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ONZE TENTOONSTELLING OP 23 EN 24 OKTOBER 2010
Voortaan willen we in het najaar een jaarlijkse tentoonstelling gaan houden in
de kassen van kwekerij “de Mortelen” in Best. Wij krijgen een gedeelte van de
plantenkas tot onze beschikking. Deze keer is de tentoonstelling in
samenwerking met de EBKV (Eerste Bestse Kleindierensport Vereniging). Deze
vereniging staat met kleine huisdieren, vogels, cavia’s etc. in de kweekkassen
aan de andere kant van de plantenkas.
De entree is gratis en de ervaring van vorige jaren is dat er erg veel bezoekers
komen.
Voor onze vereniging zijn dit soort regionale tentoonstellingen erg belangrijk
omdat mensen uit de directe omgeving kennis kunnen maken met orchideeën
en natuurlijk onze vereniging. Doelstelling is natuurlijk ledenwerving!
Wij vragen de medewerking van alle leden bij de realisatie van deze
tentoonstelling. We hebben flink wat hulp nodig! Op wie kunnen we rekenen?
Wie helpt er bv. mee aan de opbouw op donderdag /vrijdag voorafgaand aan
de tentoonstelling?
We verwachten dan ook een grote inzending aan planten! Graag zo snel
mogelijk doorgeven in verband met de voorbereiding.
We hopen dat we hierdoor weer een aantal mensen enthousiast kunnen maken
voor onze vereniging.
De opbouw moet vrijdag voor 18.00 uur klaar zijn i.v.m. de feestelijkheden van
de EBKV.
Kwekerij de Mortelen bied een kompleet assortiment aan van o.a. bomen, tuinen huiskamerplanten. Meer informatie kunt u vinden op:
www.kwekerijdemortelen.nl
Meer informatie over EBKV kunt u vinden op de site:
www.everyoneweb.com/ebkv
Lucy Benda
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AGENDA 2010
2 oktober: tafelkeuring, Uithof Utrecht, zie website NOV.
10 oktober: tentoonstelling hart van brabant (zie elders in dit blad)
7-17 oktober: Oriental Moods en Orchiade Arcen
23-24 oktober: tentoonstelling orchideeënvereniging NO-Brabant, Best

BEREIKBAAR
voorzitter
Henk Smouter
secretaris
Gerard de Puit
penningm.
Koos de Wit
kringblad
Henk Smouter
best.lid
Jos Laaper jr.
evenementen Lucy Benda
potmateriaal Henk de Wit (Nuland)
planten
Henk Smouter
kweekgroep Gerard de Puit
keuring
Jos Janssen
bibliotheek
Jan Evers

06-54288252 voorzitter@orchidee-brabant.nl
0499-373816 secretaris@orchidee-brabant.nl
073-5321664 penningmeester@orchidee-brabant.nl
06-54288252 redacteur@orchidee-brabant.nl
040-2485215 info@orchidee-brabant.nl
0499-399284 activiteiten@orchidee-brabant.nl
073-5321664 jfgdewit@home.nl
06-54288252 Voorzitter@orchidee-brabant.nl
0499-373816 secretaris@orchidee-brabant.nl
0412-451027
0413-367362 bibliothecaris@orchidee-brabant.nl

Kringblad van Orchideeën Vereniging NO-Brabant.
Jaargang 28 nr. 7, september 2010
Redactie: Henk Smouter. Email: redacteur@orchidee-brabant.nl
Adres: Floraliastraat 75, 5342 BH Oss.
Advertenties: Koos de Wit, tel 073-5321664
Drukwerk en verzending: Creacopy, Oss.
Aan dit nummer werkten mee: Henk Smouter, Jos Verhoeven, Lucy Benda
Lidmaatschap: Contributie per jaar voor de Kring € 23,- tnv Orchideeënkring
NO-Brabant te Nuland, giro: 3268332.
Kring NO-Brabant is één van de 20 kringen binnen de Nederlandse Orchideeën
Vereniging (NOV).

