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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
Prijslijst schriftelijk aanvragen
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

UITNODIGING

KRINGAVOND VRIJDAG 20 JANUARI
aanvang 20.00 uur
in buurtcentrum 'De Voeg'
Springtouw 2, Best (tel. 0499-372026)

Jaarvergadering
Zoals gebruikelijk is de eerste kringavond van het jaar gereserveerd
voor de jaarvergadering. Bovendien wordt vanavond de uitslag van
de competitie 2011 bekendgemaakt met de uitreiking van de bekers.
Na de pauze zal Gerard de Puit een presentatie geven hoe hij zijn
kas heeft gemaakt en ingericht.

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.

WERKGROEP 'KWEKEN LEER JE VAN ELKAAR'
De eerste bijeenkomst van de werkgroep “Kweken leer je van elkaar” is op
dinsdag 7 februari. We beginnen, haast traditiegetrouw, met het oppotten
van Pleione. Iedereen die ze over heeft weten te houden kan ze meenemen,
inclusief het eigen oppot materiaal. Probleemplanten of planten waar vragen
over zijn of iets bijzonders over is te melden: meebrengen!
Plaats: De Voeg, Springtouw 2, Best
Informatie: Gerard de Puit (secretariaat), tel: 0499-373816

NIEUWS VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE
Oproep! Komt allen naar de jaarvergadering en doe er actief aan mee! Het is
DE gelegenheid om te praten over het reilen en zeilen in de vereniging. Dit
jaar staan de notulen van de jaarvergadering 2011 weer in het boekje.
We proberen zo kort en zo zakelijk mogelijk te vergaderen, dan blijft er ook
nog wat tijd over voor een plantenbespreking of een leuke diavoorstelling.
Gerard de Puit en Jan Evers zijn reglementair aftredend als bestuurslid.
Beiden stellen zich herkiesbaar. Wim Crins wordt door het bestuur
voorgedragen als bestuurslid. Tot drie dagen voor de aanvang van de
ledenvergadering kunnen tegen kandidaten worden aangemeld. Daarnaast
hebben we nog steeds een vacature in het bestuur.
!! Een voordracht voor een nieuw bestuurslid moet tenminste drie
dagen voor de jaar-/ledenvergadering, dus uiterlijk dinsdag 17
januari 20.00 uur, ondersteund door vijf of meer leden, schriftelijk
bij het bestuur worden ingediend!!
Het bestuur wenst iedereen een goed en voorspoedig (kweek)jaar
2012 toe!

WEBSITE
Het adres van onze website: http://www.orchidee-brabant.nl,
Ideeën en aanvullingen blijven altijd welkom.

JAARPROGRAMMA 2012
20 januari
Jaarvergadering
24 februari (let op, week later dan gewoonlijk)
lezing Ed Schmidt-orchideeën in Peru
16 maart
lezing Jan Sienders-Bulbophyllum
20 april
Veiling
25 mei (let op, week later dan gewoonlijk)
lezing Dick Bruyninckx (Akerne)-verzorging van orchideeën
15 juni
lezing Edzard Bos-Australische orchideeën
juli
vakantie
17 augustus
vakantie
21 september
nog onbekend
19 oktober
Veiling
18 november
nog onbekend
21 december
Eindejaar bijeenkomst, datum onder voorbehoud!!!
NB: de vakanties zijn weer “normaal” dit jaar, dus is dit jaar is juli weer de
vakantiemaand

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 20 JANUARI
2012
1
2
3
4
5
6
7

8
9

Opening door de voorzitter
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen vorige Algemene ledenvergadering d.d. 21 januari 2011
(zie kringblad)
Algemeen jaarverslag 2011 (zie kringblad)
Financieel jaarverslag door de penningmeester
Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuw commissielid.
Verslag werkgroepen: - kringhandel planten, Henk Smouter
- kringhandel materiaal, Henk de Wit
- barverzorging, Jos Laaper
- zaalverzorging,
– keuringscommissie, Jos Janssen
- werkgroep “Kweken leer je van elkaar”, Cor
Hoskens
Uitslag plantenkeuring 2011 en prijsuitreiking
Bestuursverkiezing.
Reglementair aftredend zijn: Jan Evers en Gerard de Puit, beiden
herkiesbaar. Het bestuur draagt Wim Crins voor als nieuw
bestuurslid, waarvoor bij wijze van stemming goedkeuring aan de
leden wordt gevraagd.
Reglementair aftredend is: Henk Smouter, herkiesbaar

10
11
12
13

Plannen voor het nieuwe jaar (veiling, excursies, tentoonstellingen,
kringavonden)
Trekking van de speciale verloting voor iedereen die zijn contributie
betaald heeft vóór 16 januari 2011. De uitslag zal ook bekend
worden gemaakt in het volgende kringblad.
Rondvraag
Sluiting van de jaarvergadering

NOTULEN JAARVERGADERING 21 JANUARI 2011
1
Opening door de voorzitter
De Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering) 2011 is door de voorzitter
om 20.10 uur geopend.
2
Ingekomen stukken en mededelingen
- De NOV is dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester. John van
Hooft stopt er nu toch echt definitie mee en heeft zich nog niemand
kandidaat gesteld.
- Kring Eindhoven 1990 is geen lid meer van de NOV. De problemen die
afgelopen jaar gespeeld hebben bleken niet oplosbaar. De vereniging gaat
verder als Orchideeën Vereniging Brabant Zuid Oost.
- Wij houden dit jaar een show bij tuincentrum Coppelmans in Oirschot op
25 t/m 27 maart. Nadere mededelingen volgen.
3
Notulen vorige Algemene ledenvergadering d.d. 15 januari 2010
De notulen van de Algemene ledenvergadering van 2010 zijn opgenomen in
het kringblad. Opgemerkt wordt dat onder punt 8, 2009, 2010 moet zijn. En
Frans Blom heeft de Fam. Coenen beker niet drie, maar vijf maal gewonnen.
Verder geen opmerkingen, de notulen zijn vastgesteld.
4
Algemeen jaarverslag 2010 door de secretaris
Het “Jaarverslag 2010” (zie kringblad) wordt door de leden goedgekeurd.
5
Financieel jaarverslag door de penningmeester
De penningmeester leest het financiële jaarverslag van 2010 voor. Er zijn
geen opmerkingen, het verslag is vastgesteld en de penningmeester krijgt
applaus.
6
Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuw commissielid
De kascontrolecommissie bestaande uit Hans Spijkers en Peter Stompff,
hebben de stukken van de penningmeester ingezien en hebben niets op te
merken. De boekhouding wordt perfect gevoerd, “geen cent te veel” net een
“Zeeuws meisje”, is wat de kascontrolecommissie nog op weet te merken.
De kascontrolecommissie verleent de penningmeester decharge.

In 2010 zal de kascontrolecommissie bestaan uit Peter Stompff en Albert
Maas. Reserve in 2011 is Wim Crins.
7
Verslag werkgroepen
Kringhandel – planten:
Henk Smouter ervaart dat het steeds moeilijker wordt om aan betaalbare
planten te komen tegen een redelijke prijs. Bovendien is de keuze beperkt.
Kringhandel - materialen:
Er zijn in 2010 ca. 500 artikelen over de tafel gegaan. Henk de Wit (Nuland)
heeft er nog steeds schik in. Tenzij er iemand anders staat te trappelen om
het van hem over te nemen gaat Henk zeker nog een jaar door.
Bar:
Jos Laaper wordt geassisteerd door wat hij noemt: “een geweldig team”
Wederom moedigt Jos iedereen aan om flink te drinken, want de kas wordt
ermee gespekt. Als er in het begin van de avond nog niemand van het team
is, mag er gerust even bijgesprongen worden.
Zaal inrichting:
Vaak staat alles klaar als Jos Laaper arriveert. Hoe het komt dat hij de
laatste tijd wat later is, is niet bekend. Jos roept echter op om eerst tafels
en stoelen klaar te zetten en daarna naar de bar te gaan!!
Keuringscommissie:
Jos Janssen is in 2009 veel ziek geweest en weet daarom niet veel melden,
maar wel dat het keuren soms in de knel komt. Als er 4 keurmeesters
aanwezig zijn en veel planten op de tafel staan dan is er (te) weinig tijd. In
de pauze moet gekeurd worden, de plant van de maand moet door de leden
gekozen worden en de verloting wordt gehouden in de pauze gedaan. Je ziet
nergens de hoeveelheid planten als in onze kring en dan zijn er minimaal
vier keurmeesters nodig. In november was een duidelijk een
bezettingsprobleem. Margreet Verhoef, Eike den Hengst en Huub Boesten
geven zich staande de vergadering op om opgeleid te worden tot
keurmeester.
Werkgroep “Kweken leer je van elkaar”:
Voor het verslag van de werkgroep krijgt Cor Hoskens het woord omdat hij
dat op de dinsdagavonden ook doet. De werkgroep is een gezellig clubje.
Gelukkig zijn er nog ervaren kwekers die anderen iets willen leren, maar het
zouden er wat meer mogen zijn.
8
Uitslag plantenkeuring 2010 en prijsuitreiking
Jos Janssen maakt de uitslag van de plantenkeuring bekend. Van de grote
hoeveelheid planten die op de tafel hebben gestaan was de laagste score
7,4, de rest dus allemaal hoger. Het eindresultaat is:
Beginners
1
Johnny Haasakker
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Gevorderden
1
Frans Blom
2
Jo van Hoof
3
Jan Evers ex aequo met Koos en Henk de Wit
Superkwekers
1
Martien Stiphout
2
Margreet Verhoef
3
Heinz Deisenroth
Jos Janssen reikt de bekers aan de winnaars uit.
Frans Blom zou de Fam. Coenen beker weer moeten krijgen, maar, zoals hij
de vorige keer heeft aangegeven, stelt hij de beker ter beschikking aan de
tweede plaats, wat nu Margreet Verhoef is. De beker wordt geaccepteerd
maar Margreet vindt dat dit zo niet moet. Thijs Coenen wordt gevraagd om
de regels voor de toekenning te verduidelijken.
De fam. Deisenroth heeft tot nu toe briefjes verzorgd met de uitslagen van
de plantenkeuring, maar zij stoppen daar nu mee Francien en Heinz worden
bedankt voor hun inzet met een plant. De resultaten zijn op de
kringavonden altijd in te zien bij het secretariaat.
Jos Verhoeven heeft de administratie van de resultaten steeds bijgehouden,
maar ook hij stopt. Ook Jos wordt bedankt en krijgt een plant.
9
Bestuursverkiezing
Bestuursleden: Koos de Wit, Lucy Benda en Jos Laaper zijn aan de beurt om
af te treden. Lucy en Jos zijn niet herkiesbaar. Ze worden bedankt voor hun
inzet en ontvangen een plant als dank. Koos de Wit is door de leden
herkozen.
Er zijn geen gegadigden voor een bestuursfunctie gemeld, het bestuur gaat
daarom met vijf personen verder, wat statutair in orde is. Huub Boesten zal
bij afwezigheid van Henk Smouter optreden als vicevoorzitter.
De leden gaan akkoord met het bestuur in deze samenstelling.
10 Plannen voor het nieuwe jaar
Er zijn voor de kringavonden nog slechts twee lezingen in het programma
opgenomen. De rest van de avonden moet nog ingevuld worden, behalve
natuurlijk twee veiling.
Tentoonstellingen en excursies:
Zoals bij de mededelingen al aangegeven, zullen we dit jaar
Tuincentrum Coppelmans in Oirschot een tentoonstelling verzorgen. Huub
Boesten, die zich voor de verenigingsactiviteiten inzet vraagt om
medewerking en veel planten.
Door Life & Garden wordt een dag of weekend georganiseerd waarop
medewerking wordt gevraagd van de kringen om advies te geven op gebied
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van orchideeën kweken. Leden die hieraan mee willen werken kunnen zich
bij Huub Boesten opgeven.
De busreis naar drie kwekers die gepland stond is bij gebrek aan
belangstelling niet doorgegaan. Mogelijk wordt dit najaar bij voldoende
belangstelling alsnog de reis.
11 Trekking van de speciale verloting
Onder de leden die vóór 16 januari de contributie betaald hebben wordt een
plant verloot en is dit jaar gewonnen door Jan Ooms.
12 Rondvraag
Heinz Deisenroth: de tekst op de bekers voor superkwekers en
gevorderden is verwisseld.
Lucy Benda corrigeert het direct.
Henk de Wit (Nuland): er kan toch ongestoord met gesloten gordijnen
gekeurd worden?
Jos Janssen antwoord:“gaan we doen”
Thijs Coenen: vraagt applaus voor de secretaris, wat gegeven wordt en
in dank wordt aanvaard.
13 Sluiting van de jaarvergadering
De voorzitter sluit de Algemene Ledenvergadering om 21.15 uur

JAARVERSLAG 2011
De meeste jaarverslagen die ik schreef beginnen met een stukje over het weer van het
afgelopen jaar. De gewoonte ga ik doorbreken want het is in alle meteorologische
opzichten een raar jaar geweest. Daar iets over schrijven zou ontaarden in een A4tje of
vijf en dat is natuurlijk niet de bedoeling van dit jaarverslag.
In 2011 zijn de 11 kringavonden wederom goed bezocht, een jaarvergadering twee
veilingen en acht lezingen die de moeite waard waren.
Op de jaarvergadering ontstond wat verwarring rond de uitreiking van de Fam. Coenen
beker, maar dat is uiteindelijk opgelost. De regels, door de Fam. Coenen vastgesteld, zijn
duidelijk en blijven gehandhaafd, tenzij vóór het begin van een competitiejaar anders
besloten wordt door de Fam. Coenen hierin.
Aansluitend aan het formele gedeelte is de DVD getoond met de opnames die Omroep
Best maakte tijdens de tentoonstelling bij De Mortelen in Best.
De veilingen zijn zowel in het voor- als najaar weer op het peil van voorheen: veel
planten veel kopers. Helaas is het aanbod van planten ligt eentonig doordat veel van
hetzelfde aangeboden wordt. Het zou goed zijn als er wat meer variëteit aangeboden zou
worden. De showtafel is elke maand weer behoorlijk gevuld geweest. In totaal zijn in het
totaal 285 planten ter keuring aangeboden.
Met de planning van lezingen ging het prima, tot dat in november de beoogde lezing niet
door kon gaan. Dat was schrikken, maar gelukkig is dat prima opgelost door spontane
inzet van een alternatief. We zijn zowel Ed Schmidt die dit geregeld heeft als Joost Riksen
voor de invulling, bijzonder dankbaar.
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De laatste bijeenkomst van 2011 was niet in ons vaste honk De Voeg in Best, maar bij
Jan van der Linden in Brakel. Een fantastische bijeenkomst, met koffie en vlaai, in plaats
van de traditionele decembercake, een heerlijke lunch, een geanimeerd praatje van Jan
en een uitstekende verzorging door de familie in een omgeving waar we allemaal zo dol
op zijn: vele honderden orchideeën.
We hebben ons als kring weer goed laten zien aan de buitenwereld, in twee
tentoonstellingen en ondersteuning van een orchideeëndag bij tuincentrum Life & Garden
in Boekel. In maart bij tuincentrum Coppelmans in Oirschot hebben we een mooie
tentoonstelling neergezet waar Frans Coppelmans zo enthousiast over was dat hij gelijke
een reservering maakte voor 2012. In november bij tuincentrum Overvecht in Boxtel
wederdom een hele mooie tentoonstelling met een hoeveelheid planten die de
verwachting, gezien het seizoen, ver overtrof. Ook bij Overvecht in Boxtel is men zeer
tevreden, het tuincentrum is onze vaste sponsor geworden en we zijn weer welkom met
een volgende tentoonstelling.
Het bestuur heeft in 2011 weer elf keer vergaderd, om de beurt bij elk bestuurslid thuis.
In de loop van het jaar (vanaf september) zijn de vergaderingen bijgewoond door Wim
Crins, die desgevraagd te kennen heeft gegeven tot het bestuur toe te willen treden.
Doordat Huub Boesten even uit de running was, heeft Wim de taken van Huub tijdens de
tentoonstelling in Boxtel overgenomen, wat hij uitstekend heeft gedaan. Wim Crins zal als
bestuurslid voorgedragen in de Algemene Ledenvergadering van 2012. Als Wim wordt
gekozen is komt het bestuur helaas nog steeds een lid tekort.
Ondanks dat Henk Smouter elke maand moeite moet doen om aan planten te komen,
lukt het toch nog steeds. Daarnaast is er elke maand een kringblad wat hij bij gebrek aan
een vervangende redacteur steeds op tijd klaar heeft. De verzending per e-mail laat wel
eens te wensen over, maar er zijn maatregelen genomen om dat in de toekomst te
verbeteren.
De bibliotheek zou het afgelopen jaar uitgedund worden, maar mede doordat de
gezondheid van Jan Evers nu en dan niet optimaal is, is daar nog niet veel van gekomen
en blijft dus in de planning. Het eventuele overschot aan boeken zal op een veiling
aangeboden worden.
De werkgroep “Kweken leer je van elkaar” is weer acht maal bijeen geweest. Er is nog
geen behoefte aan een grotere zaal, maar soms is het aardig vol. Het min of meer vaste
programma laat ruimte voor discussie wat wel eens in veelvoud op hetzelfde moment
plaatsvindt, maar gezellig is het zeker.
Henk de Wit (Nuland) heeft de materiaalhandel goed onder controle. Hij is bijna altijd
aanwezig en als hij verhinderd is heeft hij voor vervanging gezorgd. Het materiaal, vooral
goede bark en goed opblok spul is moeilijk verkrijgbaar zegt Henk, maar hij ziet nog
altijd kans om in de behoefte te voorzien.
Het ledenaantal is redelijk stabiel, helaas hebben de tentoonstellingen niet geleid tot een
uitbreiding die we gehoopt hadden. Dat dit voor alle verenigingen geldt, mag een schrale
troost zijn maar voor ons een nieuwe uitdaging voor een nieuw verenigingsjaar in 2012.
December 2011,
Gerard de Puit, secretaris.

AGENDA 2011
25-26 februari: Life en Garden orchideeënweekend
25-26 februari: Orchideeënshow Josina, Oss, met orchideeëndokter
1 t/m 4 maart: Tuinidee, Den Bosch
24-25 maart: Orchideeënshow Coppelmans, eigen show, details volgen
6 t/m 9 april: Orchilim, Alden Biesen, Belgie

BEREIKBAAR
voorzitter
Henk Smouter
secretaris
Gerard de Puit
penningm.
Koos de Wit
bibliotheek
Jan Evers
evenementen Huub Boesten

06-54288252
0499-373816
073-5321664
0413-367362
0499-399284

kringblad
potmateriaal
planten
kweekgroep
keuring

06-54288252 redacteur@orchidee-brabant.nl
073-5321664 jfgdewit@home.nl
06-54288252 Voorzitter@orchidee-brabant.nl
0499-373816 secretaris@orchidee-brabant.nl
0412-451027

Henk Smouter
Henk de Wit
Henk Smouter
Gerard de Puit
Jos Janssen
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secretaris@orchidee-brabant.nl
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