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UITNODIGING

KRINGAVOND

VRIJDAG

18

MAART

in buurtcentrum Kadans
St Jozefstraat 1, 5684TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur
Op de aanstaande kringavond komt Dhr. Wiel Driessen een lezing houden over
orchideeën uit de familie Pleurothallidinae, een grote familie van voornamelijk
miniatuurorchideeën. Tot de familie behoren o.a. de bekende geslachten
Masdevallia, Dracula en Pleurothallis, maar ook nog vele minder bekende
geslachten. Het blijft dus nog een verrassing wat we te zien krijgen.

Restrepia falkenbergii
Zoals iedere kringavond is er Orchideeënshow en -keuring , plantenverkoop,
materialenverkoop, de bibliotheek, de bar, de verkiezing en huldiging van de
'Mooiste Plant van de Maand' en natuurlijk de verloting.
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WERKGROEP 'KWEKEN

LEER JE VAN ELKAAR'

De volgende bijeenkomst van de werkgroep “Kweken leer je van elkaar” is op
dinsdagavond 5 april. Het onderwerp is: “Ik kweek zo: Wim Crins vertelt hoe hij
zijn planten in zijn huiskamer kweekt.”
En natuurlijk kunnen jullie altijd planten meenemen waar vragen over zijn, iets
bijzonders over te vertellen is of waar je problemen mee hebt.
Plaats: Kadans, zaal Sleutelbloem, St Jozefstraat 1, Best; Aanvang 20.00u.

JAARPROGRAMMA 2016
18 Maart
15 April
20 Mei
17 Juni
15 Juli
Augustus
16 September
21 Oktober
18 November
16 December

OPEN

DAGEN

Wiel Driessen over Pleurothallidinae
Kringveiling
Judith Prins over tuinorchideeën, tevens verkoop
Jac. Wubben over Oncidium en Odontoglossum
Patrick Mannens, Nieuw Zeeland
vakantie
Nog niet bekend
Kringveiling
Nog niet bekend
Eindejaarsavond

ORCHIDEEËNKWEKERIJ JAN

VAN DER

Op vrijdag 25, zaterdag 26 en
maandag 28 maart organiseert Jan van
der Linden uit Brakel weer open dagen
in zijn orchideeënkas. Jan heeft een
flinke showhoek waarin hij zijn mooiste
bloeiende orchideeën tentoonstelt.
Daarnaast heeft hij altijd een ruime
voorraad mooie bloeiende orchideeën
en interessante botanische soortjes
voor de verkoop.
U bent van harte welkom van 10:00 tot
16:00.
Voor meer informatie zie http://www.orchideeenvdlinden.nl

2

LINDEN

WEBSITE
Infomatie over de kring, dit kringblad en andere wetenswaardigheden vindt u op
onze website: http://www.orchidee-brabant.nl,
Ideeën en aanvullingen blijven altijd welkom.

INGELASTE

TENTOONSTELLING BIJ

OOGENLUST

IN

EERSEL

Op 18, 19 en 20 maart houdt Oogenlust haar voorjaars-sfeerdagen. Oogenlust is
een unieke bloemenwinkel in Eersel (http://www.oogenlust.com/nl).
Wij zijn uitgenodigd om daar een orchideeënshow te houden en willen graag
aan dit verzoek tegemoet komen. Daarvoor hebben we jullie hulp als leden
nodig in de vorm van aanleveren van planten, opbouwen van de show en voor
surveillance. De bedoeling bij deze show is om onze mooie planten goed tot zijn
recht laten komen en daarom worden deze zoveel mogelijk apart
tentoongesteld. Dat is anders dan we gewend zijn, wanneer we de planten in
een “meer natuurlijke“ omgeving showen.
Omdat we op deze bijzondere plaats een show houden doet het bestuur een
oproep om heel veel grote en bloeiende planten aan te leveren. In dit weekend
valt ook onze kringavond van 18 maart. Daarom wordt er zowel op de
kringavond als bij Oogenlust gekeurd. We hopen echte op een groot aantal
fraaie planten bij Oogenlust!
De show wordt opgebouwd op donderdag; dat betekent voor het aanleveren
van planten dat dit al op donderdag tussen 11.00-12.00u bij Oogenlust, Hees 4
in Eersel moet gebeuren.
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Het is ook mogelijk om planten op woensdag 16 maart na 16.00 bij Sjors
Teurlincx, Europaplein 18, in Best te brengen (dat is vlakbij de Kadans) of bij
Wim Crins, Limburglaan 28, Son vanaf 19.00u.
Voor de 3 dagen zoeken we 12 surveillanten; teams van 2 personen steeds voor
een dagdeel: ‘s ochtends van 10.00 – 13.30 en 's middags van 13.30 - 17.00 (of
17.30u op vrijdag). Je kunt je hiervoor opgeven bij Sjors (06-23250947) of Wim
(06-83365414).
De planten kunnen opgehaald
worden na de show op
zondagavond 20 maart vanaf
17.00u.
Alle leden zijn door Oogenlust
van harte uitgenodigd en een
bezoek aan deze unieke
bloemenwinkel is meer dan de
moeite waard.
Ook op onze website en in de
nieuwsbrief van de NOV is deze
show aangekondigd.

EEN (NOG)

ONBEKEND LID

Graag wil ik iemand voorstellen die vorig jaar lid van onze vereniging is
geworden. Hij is alleen bij de bestuursleden bekend en daar wou ik graag
verandering in brengen. Lees zijn verhaal maar eens:
Als nieuweling bij deze club wil ik me
graag voorstellen, temeer ik niet in
staat ben om de clubavonden te
bezoeken. Al 60 jaar verblijf ik met de
naam Wim Gramser op deze aardkloot.
Tijdens mijn werkend bestaan heb ik
de meeste jaren als verpleegkundige
op een intensive care gewerkt, tot het
moment dat – een tot dan toe
onbekende – aangeboren afwijking van
de wervelkolom en zware arbeid er toe
heeft geleid dat een aantal zenuwen
onherstelbare
schade
hebben
opgelopen. De overstap naar het
hoger
onderwijs
(coördinator
en
docent) was van tijdelijke duur.
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Inmiddels ben ik al meer dan 20 jaar
thuis, waarvan de laatste 5 jaren
volledig aan huis gebonden. In de loop
van de tijd zijn er een aantal hobby's
op mijn pad gekomen; filosofie,
(medische) ethiek, klassieke muziek,
poëzie, modelbouw met steentjes,
kantklossen
en
sinds
kort
de
orchideeën.
In eerste instantie had ik een aantal
orchideeën – phalaenopsis hybriden –
die het al jaren prima deden.
Daarnaast
kwamen
een
aantal
kneusjes in huis waarvan ik er een
aantal weer op de rails kreeg. En zo
werd mijn enthousiasme 'gekweekt'.

Een stap naar het verenigingswezen
ligt dan voor de hand. Het merendeel
van mijn orchideeën zijn phalaenopsissen, maar het afgelopen jaar zijn
er ook andere soorten gekomen.

De levenscirkel wordt langzaam rond,
had ik vroeger de aandacht voor de
ernstig
zieke
medemens,
tegenwoordig zijn het de orchideeën.
Alle adviezen van jullie zijde neem ik
goed in me op. Een aantal heeft al
voor succes gezorgd. Ik ben me zeer
bewust dat mijn kennis ontoereikend is
en dat in de boeken of op het internet
niet alle antwoorden te vinden zijn en
daarom hoop ik nog veel van jullie te
kunnen leren,

Orchideeën mooi houden en weer
laten bloeien is een opgave en het oog
wil ook wat. Een grotere uitdaging is
om planten in zeer slechte staat weer
gezond te maken. Dat stimuleert mij
nog meer. Hierin ligt de reden dat ik
ook blij kan worden met slechte
orchideeën.
Groetjes Wim

Mocht je een plantje over hebben geef die aan mij mee en ik zorg dat hij bij
Wim terecht komt zodat hij weer wat te doen heeft, alvast bedankt!
Sjors Teurlincx.
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BIJ

DE WORTEL AANPAKKEN

(1)

Een plant zonder wortels heeft meestal
geen lang leven, enkele Tillandsia's
uitgezonderd
misschien.
Vandaar
enkele tips voor gezonde wortels.

dat we onze orchideeën het liefst
verpotten vlak vóórdat de nieuwe
wortels beginnen te groeien, dus als
een nieuwe scheut verschijnt.

Dat orchideeën wortels (horen te)
hebben zal niemand verbazen. Dat die
wortels eigenlijk niet in een pot thuis
horen is bij de meeste van onze leden
zeker ook bekend. Toch vinden wij het
meestal wel handig met watergeven
en om de plant op zijn plaats te
houden dat ze in een pot zitten. En
dan heb je een conflict. De plant wil
graag wortels in de open lucht, en wij
willen ze graag in een pot. Iedereen
die wel eens een bosje luchtwortels in
een pot heeft gestopt weet dat die
wortels binnen de kortste keren dood
zijn.

Als de plant al buiten het medium
wortels begint te maken, dan hebben
ze er vaak wat moeite mee om goed
de pot in te groeien. We kunnen de
nieuwe wortels dan een beetje helpen
door ze lichtjes af te dekken met wat
luchtig sphagnum. De wortel “snapt”
dan dat hij “grondwortel” moet worden
en zal eerder geneigd zijn om netjes
het mengsel in te groeien.

Nu wil een plant best een beetje
meewerken. Ook in de natuur zoeken
sommige wortel liever de beschutting
van een laagje mos of een diepe groef
in de schors van een tak. Dat gaat
echter niet van de een op de andere
dag, de wortel groeit er langzaam in
en kan zo een beetje wennen. Daarom
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En wat als je nu te laat bent met
verpotten en er een lekkere bundel
luchtwortels buiten de pot hangt? Zet
de orchidee in een nieuwe iets grotere
pot, maar laat de luchtwortels nog
onbedekt. Gebruik eventueel een paar
piepschuimbrokken om de plant vast
te zetten. Nu vul je in de loop van vijf
tot zes weken de pot steeds een beetje
verder zodat de wortels kunnen
wennen aan hun nieuwe omgeving.
Goede kans dat je zo toch een gezond
stel wortels houdt.

KEURING

FEBRUARI

Beginners:
Gevorderden:
Arno Janssen
Odontoglossum pulchellum

8,5 D

Fam. Stompf
Ascocentrum ampullaceum
Angulocaste

7,9
7,9

Fam. Teurlincx
Vanda sunanda magic yellow
Rhynchodenia 'Magic Wand'

8,5 D
7,3

Henk en Koos de Wit
Oncidium splendidum
Ineke van Boggelen
Leptotes bicolor
Jos Nuyten
Lepanthus calocera
x Lepanthes saltatrix
Coelogyne cristata
Laeliacattleya trick or treat
x Epid. cinnabarinum
Renanthopsis
Mildred Jameson 'bonsull'
Kees v.d. Wittenboer
Dendrobium tetragonum
Simon Faro
Paphiopedilum malipoense

2016

Superkwekers:
Fam. Coenen
Dendrochilum tenellum
Dendrochilum tenellum
Scaphyglottis violacea
Dendrochilum glumaceum
Dendrochilum glumaceum
Dendrochilum glumaceum
Dendrochilum parvulum
Oerstedella centradenia
Lycaste skinneri alba
Encyclia vitellina

8,8 D
8,8 D
8,4
8,3
8,2
8,1
7,8
7,4
7,3
6,6

Frans Blom
Paphiopedilum hybride
Paphiopedilum gratrixianum

8,5
8,2

8,2
8,3

8,5 D
8,4

Gerard de Puit
Dend. speciosum x gracilicaule 8,8 D
Acronia tridentata
8,4
Coelogyne cristata
7,1
Jo van Hoof
Dendrobium Rainbow Dance
Dendrobium virginalis
Cattleya hybride

8,5
8,1
7,8

8,3
8,0
8,5 D
8,2
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PLANT

VAN DE MAAND FEBRUARI

2016

En opnieuw was de mooiste plant van de maand van de familie Coenen.
Deze keer een Lycaste skinneri var. Alba. Proficiat!
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AGENDA 2016
17-20 mrt:
18-20 mrt:
25, 26, 28 mrt:
2 april:
7 mei:
14 mei:

Internationale Orchideenwelt, Dresden, Duitsland
Orchideeënshow Oogenlust, Eersel
Open dagen Orchideeën Jan van der Linden, Brakel
Beurs Orchideeënvereniging Brabant Zuid-Oost, Waalre
Open dag Judith Prins Tuinorchideeën, Monster
Bijeenkomst Werkgroep Paphiopedilum, Nederhorst den Berg

BEREIKBAAR
voorzitter
secretaris
penningm.
bibliotheek
evenementen
activiteiten
kringblad
potmateriaal
bestuurslid
keuring
kweekgroep

Huub Boesten
Gerard de Puit
Koos de Wit

06-53258929 voorzitter@orchidee-brabant.nl
0499-373816 secretaris@orchidee-brabant.nl
073-5321664 penningmeester@orchidee-brabant.nl

Wim Crins
Sjors Teurlincx
Niek Hanckmann
Henk de Wit
Patrick van Orsouw
Jos Janssen
Huub/Sjors

06-83365414
06-23250947
073-6577044
073-5321664
06-22541548
0412-451027

activiteiten-2@orchidee-brabant.nl
activiteiten-1@orchidee-brabant.nl
redacteur@orchidee-brabant.nl
jfgdewit@home.nl
patrickvanorsouw@hotmail.com
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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
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

