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ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
Januari 2015

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 16 JANUARI
in buurtcentrum Kadans
St Jozefstraat 1, 5684TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur

Jaarvergadering
Zoals gebruikelijk is de eerste kringavond van het jaar gereserveerd voor de
jaarvergadering. Bovendien wordt vanavond de uitslag van de competitie 2014
bekendgemaakt met de uitreiking van de bekers.
Na de pauze zal er Gerard de Puit ons van alle gaan vertellen over
automatisering.

Coelogyne intermedia (foto HS)

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'
De eerste bijeenkomst van de werkgroep “Kweken leer je van elkaar” is op
dinsdag 3 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: Kadans, zaal Sleutelbloem, St Jozefstraat 1, Best

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. De
stukken voor de jaarvergadering 2015 staan weer in het boekje.
We proberen zo kort en zo zakelijk mogelijk te vergaderen, dan blijft er ook
nog ruim tijd over voor een interessante lezing en plantbespreking.
Het bestuur wenst iedereen een goed en voorspoedig (kweek)jaar
2015 toe!

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

JAARPROGRAMMA 2015
16 januari
20 februari
20 maart
17 april
22 mei (let op datum)
19 juni
17/18/19 september
16 oktober
20 november
december

Jaarvergadering, Gerard de Puit, automatisering
Kringavond bij Josina Oss
Keuren en verpotten
Veiling
Albert Maas, Europese orchideeën
Patrick Mannens, Guadeloupe
Jubileum!
Veiling
Nog onbekend
Eindejaar
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AGENDA JAARVERGADERING 16 JANUARI 2015
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

11

12
13
14

Agenda algemene ledenvergadering d.d. 16 januari 2015
Opening door de voorzitter
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen van de algemene ledenvergadering 2014 (zie kringblad)
Algemeen jaarverslag 2014
Financieel jaarverslag door de penningmeester
Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuw commissielid.
Verslag werkgroepen- kringhandel planten Jan van der Linden
- kringhandel materiaal, Henk de Wit
- barverzorging, Ron Bruinshorst
- zaalverzorging, ?
- keuringscommissie, Jos Janssen of a.i.
- “Kweken leer je van elkaar”, Huub
Uitslag plantenkeuring 2014 en prijsuitreiking
Bestuursverkiezing.
Reglementair aftredend zijn: Henk Smouter (niet herkiesbaar),
Koos de Wit (herkiesbaar) en Wim Crins (herkiesbaar). Er is een
vacature voor de 7de plaats in het bestuur.
Plannen voor het nieuwe jaar
- veiling
- excursies
- tentoonstellingen
- kringavonden
Trekking van de speciale verloting voor iedereen die zijn
contributie betaald heeft vóór 11 januari 2015. De uitslag zal
ook bekend worden gemaakt in het volgende clubblad.
Rondvraag
Sluiting van de jaarvergadering

NOOT: de notulen staan wat klein gedrukt, dit i.v.m. de beschikbare
ruimte in het boekje. Omdat velen het boekje digitaal krijgen kun je dit
natuurlijk makkelijk op je scherm wat vergroten. Papier lezers: excuus
als het wat te klein is uitgevallen.
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NOTULEN JAARVERGADERING 17 JANUARI 2014
1
Opening door de voorzitter
De vergadering wordt door de voorzitter geopend om 20:15 uur.
2
Ingekomen stukken en mededelingen
–
De voorzitter heeft in de opening van de kringavond, zoals gewoonlijk, al het
nodige medegedeeld.
–
Van de NOV is een nieuwjaarskaart ontvangen
3
Notulen vorige Algemene ledenvergadering d.d. 20 januari 2013
De notulen van de Algemene ledenvergadering van 2013 zijn opgenomen in het
kringblad. Er zijn geen opmerkingen, de notulen zijn vastgesteld.
4
Algemeen jaarverslag 2013 door de secretaris
Het “Jaarverslag 2013” is opgenomen in het kringblad. Het wordt door de leden
goedgekeurd en vastgesteld.
5
Financieel jaarverslag door de penningmeester
De penningmeester leest het financiële jaarverslag van 2013 voor en krijgt daarvoor
applaus.
6
Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuw commissielid
De kascontrolecommissie werd in 2013 bemand door Hans Spijkers en
Jos Laaper, die op woensdag 15 januari de financiële administratie hebben bekeken
en alles in orde hebben bevonden.
De kascontrolecommissie verleent de penningmeester decharge.
In 2014 zal de kascontrolecommissie bestaan uit Jos Laaper en, Jos Janssen en Ron
Bruinhorst is reserve.
7
Verslag werkgroepen
Kringhandel – planten:
“Oh goed joh” was het antwoord van Jan van der Linden op de vraag van de voorzitter
hoe het jaar was geweest. Dus dat is goed!
Kringhandel - materialen:
Henk de Wit constateert dat de verkoop terugloopt. Mogelijk door de terugloop van
het ledental, maar ook heeft Henk drie keer verstek moeten laten gaan. Niettemin
heeft Henk er nog plezier in en gaat nog een jaar door.
Bar verzorging
Bij afwezigheid van Peter Stompff meldt Ron Bruinshorst dat het goed gaat achter de
bar.
Keuringscommissie:
De keumeesters, zo vertelt Jos Janssen, zijn in 2013 verschillende keren bijeen
geweest op “oefendagen”, bij Jan van der Linden en Rick Claessen. De ervaring die ze
daar opdoen is van grote waarde bij het keuren in de kring. Hoewel we een behoorlijk
aantal keurmeesters hebben zouden er best nog wat bij kunnen. Niet alleen is dat
goed voor de continuïteit maar de plantenkennis die je daar bij op doet is zeer
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waardevol. Al met al kunnen we nog altijd trots zijn op onze showtafel en dat moeten
we zo zien te houden.
Werkgroep “Kweken leer je van elkaar”:
Bij afwezigheid van Cor Hoskens laat Gerard de Puit weten dat we al een paar jaar
met eenzelfde agenda bijeenkomen, met tussen de 15 en 20 leden. Het blijft gezellig
en leerzaam.
8
Uitslag plantenkeuring 2013 en prijsuitreiking
In het jaar 2013 zijn in totaal 331 planten op de showtafel beoordeeld. De hoogste
score was 9,5 behaald door Margreet Verhoef.
De winnaars van de competitie krijgen uit handen van Jos Janssen de bekers.
In de klasse beginners:
1
Arno Janssen
8,633 punten
2
Fam. Teurlincx
8.333 punten
Voor een derde plaats werden niet genoeg planten ingeleverd.
In de klasse gevorderden:

1
2
3

Jo van Hoof
Johnny Haasakker
Gerard de Puit

8,544 punten
8,511 punten
8,500 punten

In de klasse superkwekers:

1
2
3

Margreet Verhoef
Hans Faro
Frans Blom

9,050 punten
8,458 punten
8,292 punten

De Fam. Coenen beker is gewonnen door Margreet Verhoef, die met 53 planten hoger
dan 7,5 of hoger scoorde. Mia Coenen overhandigde de Beker.
9
Bestuursverkiezing
Reglementair aftredend zijn dit jaar Henk Smouter, Jan Evers en Gerard de Puit.
Jan en Gerard zijn herkiesbaar, Henk is herkiesbaar als redacteur maar niet als
voorzitter. Tegenkandidaten zijn niet aangemeld, alle drie aftredende bestuursleden
zijn herkozen. Huub Boesten heeft zich kandidaat gesteld voor voorzitter. Sjors
Teurlincx heeft zich kandidaat gesteld als zevende bestuurslid. Ook hiervoor zijn geen
tegenkandidaten, beiden zijn gekozen. Huub was helaas niet aanwezig, daarom
hebben we een poging gedaan om via moderne communicatiemiddelen contact met
hem op te nemen, maar Huub was niet aan de telefoon te krijgen. Dat komt hem te
staan op een verplicht voorzitterschap voor de komende vijf jaar!
10 Plannen voor het nieuwe jaar
Ook in 2013 is de kas weer goed gespekt door inspanningen van alle leden die voor
de externe activiteiten hun vrije tijd opgeofferd hebben. Reden genoeg voor de
activiteitencommissie om in 2014 weer een ambitieuze planning te maken.
Het lijstje is nog niet definitief:
- Life & Garden, ondersteuning bij twee of drie tuincentra;
- TuinIdee in de Brabanthallen in Den Bosch;
- Josina, “dokteren” tijdens een open dag;
- Coppelmans in Oirschot, de “jaarlijkse” tentoonstelling
- Intratuin Nuenen, ondersteuning en advies
- Vogelshow in Oirschot.
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De kringavonden voor 2014 zijn besproken. Afgezien van januari (jaarvergadering,
hebben we zes lezingen, twee veilingen, een keuringsavond en de decemberavond.
Voor twee avonden ontbreken de details nog, maar die zullen op tijd bekend gemaakt
worden. De eindejaarsbijeenkomsten bij Jan van der Linden zijn bij iedereen goed in
de smaak gevallen, daarom is direct een afspraak gemaakt voor 20 december.
11 Trekking van de speciale verloting
Traditiegetrouw wordt onder de leden die vóór 15 januari de contributie betaald
hebben een plant verloot. Dit jaar is dat Jos Verhoeven.
12 Rondvraag
Thijs Coenen vraagt hoe het met ons onderkomen zit, blijft dat de Kadans of
moeten we weer verkassen?
Het is door bezuinigingen die de gemeente Best gaat doorvoeren, maar nog niet in
detail bekend zijn, dat er nog onzekerheid is hoe dat voor Welzijn Best zal uitpakken.
Naar verwachting komt daar half 2014 duidelijkheid over.
Jos Verhoeven vraagt of de jaarverslagen volgend jaar op het projectiescherm
getoond kunnen worden.
In principe is dat mogelijk maar het is de vraag of dat duidelijk genoeg is.
Yvon Beniers heeft een fout ontdekt in de agenda die in het kringblad staat.
Wordt gewijzigd.
13 Sluiting van de jaarvergadering
De voorzitter sluit de Algemene Ledenvergadering om 21:00 uur

JAARVERSLAG 2014
Half december ging het KNMI in De Bilt er van uit dat 2014 met een
gemiddelde temperatuur van 11,5 graden de boeken in zal gaan. Dat is ruim
boven het record dat door 2006 en 2007 werd gedeeld: 11,2 graden. En het is
extreem veel meer dan normaal. Is dat erg voor ons en onze orchideeën?
Welnee, alleen als je koude planten in je collectie hebt, en wie heeft dat nou?
Nog een paar dagen (als ik dit schrijf) en het jaar is om, maar het kan al niet
meer stuk: 2014 wordt het warmste jaar in Nederland in drie eeuwen, en daar
moeten wij orchideeënkwekers het mee doen. Dat we een witte na-kerst
hebben gehad doet er totaal geen afbreuk aan.
Meer dan normaal was in 2014 ook ¨lief & leed¨ binnen onze vereniging. Zowel
Jan en Jeanne Evers als Thijs en Mia Coenen vierden hun 50 jarig
huwelijksjubileum. Helaas verloren wij ons erelid Heinz Schönemann, die mede
oprichter en eerste voorzitter van onze vereniging was.
Een zestal leden hebben hun lidmaatschap opgezegd, voornamelijk wegens
verminderde gezondheid. Daarmee is het ledental op een dieptepunt van 68
gekomen. Helaas lukt het ons maar matig om nieuwe leden te werven, ondanks
fantastische inspanningen van de activiteitencommissie.
Was het vorig jaar nog onzeker of we als vereniging wel lid zouden blijven van
de NOV, nu kunnen we constateren dat het nieuwe NOV-bestuur ons grootste
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bezwaar heeft weggenomen door een sluitende begroting te presenteren en we
aangesloten blijven bij de Nederlandse Orchideeën Vereniging.
De jaarvergadering was wederom goed bezocht, maar Huub Boesten moest
door afwezigheid zijn eerste optreden aan de evenzo nieuwe vicevoorzitter over
laten. Lopende het jaar heeft Henk Smouter laten weten dat hij door drukke
werkzaamheden en gemis aan inspiratie geen redacteur meer kan zijn en
tevens als bestuurder wil stoppen.
Na de jaarvergadering heeft Wim Crins een korte lezing te houden over licht,
toegespitst op onze orchideeën. Verder waren er in 2014 weer 6 lezingen, een
voorjaars- en najaarsveiling, een keuringsavond en een reuze gezellige laatste
kringbijeenkomst, natuurlijk bij Jan van der Linden, die weer perfect verzorgd
was.
De showtafel was ook in 2014 met een totaal van 342 planten weer goed
gevuld, 11 meer dan vorig, wat al een topper was. De hoogste score van 9,2
was een mooi resultaat, maar toch 0,3 lager dan vorig jaar.
Over de opbrengst van onze activiteiten bij tuincentra etc. hebben we zeker
niet te klagen, dat wil zeggen, in geld uitgedrukt. Nieuwe leden leveren de
inspanningen nauwelijks op. Hoewel voor TuinIdee in de Brabanthallen genoeg
belangstelling was en de verkopen zeker niet slecht waren, bleef er onder de
streep te weinig over. Daarom is besloten om met TuinIdee te stoppen.
Onze aanwezigheid bij de vestigingen van Life & Garden en Intratuin werd weer
zeer op prijs gesteld, maar Coppelmans in Oirschot moesten we in 2014
missen. Voor het opsieren van vogelshows is steeds meer belangstelling, wat
mede te danken is aan de schitterende show die we hebben neergezet in
Oirschot voor de “Speciaalclub Insecten- en Vruchtenetende vogels”.
De bestuursvergaderingen hebben ook dit jaar weer veelvuldig in het teken van
de NOV-problemen gestaan. Zoals al opgemerkt is dat voorbij, bijna het
voltallige bestuur is opgestapt en een nieuw bestuur is aangetreden.
Wij gaan ons weer bezighouden met de normale gang van zaken, voorlopig met
6 bestuursleden. Niek Hanckmann is bereid gevonden om de redactietaken van
Henk Smouter over te nemen, maar wordt geen bestuurslid. Gelukkig is
voorkomen dat we ons moeten behelpen met slechts een convocatie. In de
maanden dat Niek voor werkzaamheden afwezig is, springt Henk weer in.
Cor Hoskens en Gerard de Puit hebben beiden besloten om met de werkgroep
“Kweken leer je van elkaar” te stoppen. De continuïteit is echter niet in gevaar
gekomen want Huub Boesten en Sjors Teurlincx hebben de taken
overgenomen. Er is nogal eens van ruimte gewisseld, maar het ziet er naar uit
dat ook dat definitief geregeld wordt.
December 2014,
Gerard de Puit, secretaris.
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KRINGAVOND FEBRUARI BIJ JOSINA IN OSS
Vanwege het 95-jarig bestaan van plantencentrum Josina, de zaak van Ben de
Bruijn, houden we de kringavond van 20 februari hem in de kas aan de Nieuwe
Hescheweg 7, Oss. Er is voldoende parkeergelegenheid achter de zaak, te
bereiken via de inrit aan de linkerzijde.
We bouwen ook een tentoonstelling op. Voor het aanleveren en ophalen van de
planten volgt meer informatie op komende kringavond en in het kringblad van
februari.
De activiteiten commissie

ORCHIDEEËN FOTOWEDSTRIJD 2014
Nog even de voorwaarden voor de deelname aan de fotowedstrijd.
- De foto’s moeten in 2014 gemaakt zijn.
Het maakt niet uit of dit buiten in de natuur is geweest of in je eigen tuin
of op de clubavond of op een orchideeënshow.
- De foto’s mogen niet van een ander zijn.
Dus het ’lenen’ van een ander of een foto van internet is niet toegestaan.
- Je moet lid zijn van de Orchideeënkring Noord-Oost Brabant.
- Je foto’s mogen bewerkt zijn.
Dit kan met bv. Photoshop of een ander fotobewerkingsprogramma.
- Je foto’s kun je doorsturen als JPG- bestand van ongeveer 100 tot 500K
naar ahj.maas@globalorchids.info of bij mij inleveren op een USB stick.
- De inleverdatum is wat opgerekt naar uiterlijk 31 maart 2015!
Ik zal zorgen dat er nog wat inschrijfformulieren beschikbaar zijn op de
kringavond. Je mag maximaal 25 foto’s insturen.
Tevens kun je hierop aangeven of je foto’s eventueel gebruikt mogen worden
op mijn website: www.globalorchids.info
Albert Maas

PLANT VAN DE MAAND DECEMBER
Wegens ruimtegebrek wordt de foto van de plant van de maand december in
het kringblad van februari geplaatst.
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AGENDA 2015
20-21 februari: Orchideeëntentoonstelling Josina, Oss
6-8 maart : Internationale orchideeënshow, Aken
20-22 maart 2015: jubileum tentoonstelling Brabant ZO, tuincentrum vd
Velden, Helmond

BEREIKBAAR
voorzitter
Huub Boesten
secretaris
Gerard de Puit
penningm.
Koos de Wit
bibliotheek
Jan Evers
evenementen Wim Crins
activiteiten
Sjors Teurlincx
kringblad
Niek Hanckmann
potmateriaal Henk de Wit
kweekgroep Huub/Sjors
keuring
Jos Janssen

06-53258929
0499-373816
073-5321664
0413-367362
06-83365414
06-23250947
073-6577044
073-5321664

voorzitter@orchidee-brabant.nl
secretaris@orchidee-brabant.nl
penningmeester@orchidee-brabant.nl
bibliothecaris@orchidee-brabant.nl
activiteiten-2@orchidee-brabant.nl
activiteiten-1@orchidee-brabant.nl
redacteur@orchidee-brabant.nl
jfgdewit@home.nl

0412-451027
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