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

Lezing Paphiopedilum
Vanavond verzorgt Jos Verhoeven een lezing over zijn
kweekervaringen met in het bijzonder Paphiopedilum.

Maxillaria sophronitis (foto Henk Smouter)
Zoals iedere kringavond is er orchideeënshow en -keuring, de bibliotheek, de
bar, de verkiezing van de 'Mooiste Plant van de Maand', plantenverkoop en
natuurlijk de verloting.
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WERKGROEP 'KWEKEN LEER JE VAN ELKAAR'
De bijeenkomsten van de Werkgroep “Kweken leer je van Elkaar” zijn
voor diyt jaar afgelopen. We beginnen weer op dinsdag 3 februari
Plaats: Kadans, zaal Sleutelbloem, St Jozefstraat 1, Best

NIEUWS VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE
Herhaalde oproep want het wordt nu wel heel dringend!!!
Met ingang van 2015 ga ik stoppen met de redactie van ons kringblad.
Wie onder de leden heeft zin en tijd het van me over te nemen? Bij
belangstelling graag contact opnemen met mij of Gerard de Puit.
Henk Smouter

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

JAARPROGRAMMA 2014-2015
21 november
20 december

Lezing Paphiopedilum door Jos Verhoeven
Eindejaar bijeenkomst bij Jan van der Linden,
aanvang 10.30 uur

16 januari 2015

Jaarvergadering
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JUBILEUM ORCHIDEEËN VERENIGING BRABANT ZUID OOST
Op 13 december 2014 bestaat onze zustervereniging Brabant Zuid Oost
25 jaar. Dat wordt gevierd met een grootse tentoonstelling van 20 t/m
22 maart 2015 bij tuincentrum van der Velden in Helmond. Voor deze
tentoonstelling zijn al vier kwekers uitgenodigd die behalve deelnemen,
ook planten verkopen. Ook wij willen graag een steentje (nou ja,
plantje) bijdragen, dus noteer deze data alvast in je agenda. Uiteraard
volgt hierover later meer nieuws.
Wij willen het bestuur en de leden uiteraard gelukwensen met dit
jubileum.
Het bestuur

TERUGBLIK OP DE VEILING
Een geweldig groot aanbod aan planten en ook nog van goede
kwaliteit. Om dit alles goed de avond door te loodsen was het wel fijn
om drie veilingmeesters ter beschikking te hebben. Met dank aan Cor,
Jos en Henk.
Het was door de snelheid van de veilingmeesters ook hard werken voor
de administratieve afdeling. Ook hier dank aan Wim, Gerard en Jos.
Wat men opviel was dat tijdens de NOV-dag voor bepaalde planten veel
geld werd betaald terwijl op onze eigen veiling zo een zelfde plant met
een veel lagere prijs weer onder de tafel terug gaat. Raar !!!!
Al met al een goed verlopen veiling, hoewel met een kanttekening.
Nadat de veilingmeesters gereed waren, kwam er een massale toeloop
naar de tafel om te gaan betalen en/of te ontvangen.
Wat men vergeet is dat er nog een plant van de maand verkiezing is en
een plantenbespreking.
Deze tijd is hard nodig voor de administrateurs om de gegevens te
verwerken. Dit alles is helaas wat chaotisch verlopen. Dit zal en mag
niet weer gebeuren.
Op de komende voorjaarsveiling zullen we dan ook een vaste agenda
handhaven.
Huub Boesten
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TENTOONSTELLING OIRSCHOT
Ook dit jaar werd in Oirschot weer een mooie showtafel opgezet door
Tom van Hest en Sjors Teurlincx, met 110 bloeiende orchideeën van
onze leden, waarvan menigeen op de show met open mond heeft
genoten.

De inzenders van al dat moois, Ben,ike, Henk,ans, Ineke, Jeanne, Jan,
Jos, Koos, Kurt, Magreet, Natalia, Peggy, Peter, Renata, Sjors en Tom
van harte bedankt voor het aanleveren van deze kleurenpracht.
Van de opvulplanten die, naast een aantal orchideeën, telkens weer
door Ben de Bruijn van Josina uit Oss worden meegeleverd, hebben we
ook weer dankbaar gebruikt gemaakt. Het restant aan orchideeën is
voor verkoop gebruikt en was snel uitverkocht!!
De combinatie van de vogels in de mooie grote kooien, aangevuld met
onze orchideeënshow blijkt ook dit jaar weer een goede zet en trekt
telkens weer een groot publiek.
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Bij de volgende
tentoonstelling hopen we
ook andere inzenders te
mogen begroeten.
Natuurlijk nog een woord
van dank aan iedereen die
heeft meegeholpen bij het
voorbereiden, opbouwen,
surveilleren, promoten van
orchideeën en afbreken
van deze tentoonstelling.
Deze tentoonstelling is dus
ook weer perfect verlopen;
een succes dus!

Hopelijk wordt de volgende show in Boekel, waarin we ook weer met
een vogelvereniging samenwerken een groot succes!.
Wim Crins
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VOLGENDE ACTIVITEITEN
Dit jaar zijn we nog actief in Boekel (8 en 9 november), bij Intratuin
Nuenen (19 november) en Life & Garden Veldhoven (20 november) op
de Ladies Night, speciaal een avondje uit voor de dames in deze
tuincentra!
Zaterdag 22 november gaan we nog een hele dag orchideeën -doktertje
spelen bij Life en Garden in Veldhoven en dan sluiten we dit jaar af op
zaterdag en zondag 13en 14 december met deze zelfde activiteit bij
Intratuin in Nuenen.
Hiervoor zoeken we nog medewerkers!
Wim Crinè

WEDSTRIJDJE??
Het gaat er al weer aankomen, nog even de winter door maar dan
beginnen ze weer, Pleione. Eén bulbje, mwa.., grote bloem, dat wel,
maar verder niks bijzonders, wordt vaak gedacht. Maar een mooie
schaal vol?? Wie maakt de mooiste schaal? Lijkt me een aardige
uitdaging! In februari kan het al zover zijn!

Pleione formosana (foto HS)
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PLANTENKEURING

Categorie
beginners/jeugdleden

Arno Janssen
Epidendrum porpax
Psygmorchis pusilla
Coelogyne fuliginosa
Laelia Cattleya gila wilderness

8,5D
8,3D
8,1D
6,9

Jos Nuyten
Haraella retrocalla
Aerangis rhodistica

8,0D
7,2

Wim Crins
Cattleya harrisoninae

7,9D

Categorie gevorderden
Fam. Stompff
Galeandra batemani
8,0
Vanda neofinetia
7,7
Bulbophyllum flabellatum veneris
7,5

OKTOBER

2014

Gerard de Puit
Pleurothallis nidifica 'Alexandrae'
8,1
Platystele species
8,0
Coelogyne speciosa
6,9
Pleurothallis wachtii
6,8
Dracula erythrochaete
6,6
Categorie superkwekers
Frans Blom
Paphiopedilum hybride 4
7,8
Bulbophyllum Emily Siegerist 7,5
Paphiopedilum hybride 8
7,3
Hans Faro
Dendrochilum wenzelii
Habenaria myriotricha

7,8
7,6

Margreet Verhoef Sommeling
Epigeneium nakaharaei
Bulbophyllum tingabarinum
Dryadella pusiola
Pleurothallis corniculata
Maxillaria sophronitis

8,6
8,2
8,2
7,7
6,9

WEBSITE NOV
Voor wie het nog niet heeft opgemerkt: de website van het NOV is vernieuwd
en ziet er nu zeer verzorgd uit. Kijken dus!
www.nov-orchidee.nl
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Plant van de maand september is geworden: Dendrochilum wenzelii
van Hans Faro. Gefeliciteerd!
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AGENDA 2014
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
Henk Smouter
potmateriaal Henk de Wit
kweekgroep Gerard de Puit
keuring
Jos Janssen

06-53258929
0499-373816
073-5321664
0413-367362
06-83365414
06-23250947
06-54288252
073-5321664
0499-373816
0412-451027

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
secretaris@orchidee-brabant.nl
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