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

Lezing vermeerderen van orchideeen

Komende kringavond gaat Folbert Bronsema ons van alles vertellen
over het vermeerderen van orchideeën. Een boeiend en leerzaam
onderwerp!

Brassavola flagellaris (foto Henk Smouter)
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.
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WERKGROEP 'KWEKEN LEER JE VAN ELKAAR'
De volgende bijeenkomst van de werkgroep “Kweken leer je van elkaar” is pas
op dinsdag 2 september. De komende maanden houden we hier dus een pauze.
Natalia, Jos N., en Peggy zullen in ieder geval planten meenemen om te
bespreken. Natuurlijk kunnen jullie planten meenemen waar vragen over zijn,
iets bijzonders over te vertellen is of waar je problemen mee heeft.
Plaats: Kadans, zaal Sleutelbloem, St Jozefstraat 1, Best

NIEUWS VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE
Wij wensen ieder een goede vakantiemaand augustus toe en we zien
elkaar daarna weer in september. Hopelijk voor de planten houden we
het toch een beetje koel in de hoofdzomermaanden
Het Bestuur.

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

JAARPROGRAMMA 2014
18 juli
augustus
19 september
17 oktober
21 november
december

Lezing vermeerderen orchideeën
door Folbert Bronsema
Vakantie
Lezing, nog niet bevestigd
Veiling
lezing Paphiopedilum door Jan
Evers
Eindejaarsbijeenkomst, plaats en tijd nog
onbekend

NB: de vakanties zijn weer “normaal” dit jaar, dus dit jaar is augustus weer de
vakantiemaand
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ANGRAECUM LILIODORUM

Angraecum liliodorum is een soort die alleen voorkomt op het eiland Reunion.
Dit eiland vormt samen met de eilanden Mauritius en Rodrigues de
Mascarenengroep, oostelijk van Madagaskar in de Indische oceaan gelegen.
Angraecum liliodorum groeit epifytisch en ook op rotsen in regenwoud en
halfdroog bos op geringe hoogte ( 0-500m). De bladeren zijn vlezig en min of
meer uitgespreid. De bloemen zijn tamelijk groot, 5-6 cm in doorsnee, wit, met
een sterke geur van lelies, zoals de naam liliodorum al zegt. Hij groeit
endemisch en niet erg algemeen op Reunion.
Deze eilanden hebben een heel eigen flora en fauna ontwikkeld omdat ze
ontstaan zijn uit groeiende vulkanen op de zeebodem die ooit hun kop boven
water uitstaken en na verloop van tijd uitgewerkt raakten. Deze eilanden
hebben dus nooit aan een groot vasteland vastgezeten, en zijn dan ook
begroeid geraakt door zaad dat aan kwam vliegen. Dat is niet zo abnormaal,
lichte zaden kunnen vaak honderden kilometers door de lucht afleggen en
kiemkrachtig blijven. De overheersende winden bepalen dus de plantengroei.
Dat is hier de zuidoostpassaat. Nu liggen deze eilanden toch wel zo dicht bij
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Madagaskar (toch ook nog 800 km) en Afrika dat de plantengroei daar het
meest bij aansluit, toch groeien er vanwege die heersende oostenwind heel wat
soorten die hun verwanten is Zuidoost-Azië hebben.
Inmiddels groeien er trouwens planten uit alle werelddelen, sinds de kolonisatie
door mensen van deze eilanden. Alles wat men mooi of nuttig vonden, en dat
was veel, werd aangeplant. Bovendien bracht men ook per ongeluk zaden mee
die in kleren of verpakking waren vast blijven zitten. Natuurlijk bracht men ook
dieren mee, behalve vleermuizen waren er oorspronkelijk geen zoogdieren op
de eilanden en reptielen ook nauwelijks. Vogels waren op eigen kracht aan
komen vliegen en ontwikkelden soms in de loop der tijd unieke soorten. Andere
kleine dieren en ook planten moeten zijn aangevoerd met de heftige orkanen
die eens in de paar jaar vanuit het noordoosten het eiland treffen. Ook zijn er
planten en kleine dieren op ontwortelde bomen aan komen drijven, het deel
van een grote boomkruin dat boven water blijft kan in loop van de weken die
op zee wordt doorgebracht heel goed een redelijk microklimaat handhaven voor
deze oerwoudbewoners als de kruin maar groot genoeg is. Na de vulkanische
uitbarsting in 1883 die het eiland Krakatau in Indonesiâ liet ontploffen,
spoelden er zulke bomen aan op Madagaskar en op de Maskarenen. Er voeren
zelfs vrij grote reptielen op mee, en dat minstens 6000 km!
Een stukje uit 1996, auteur onbekend
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PLANTENKEURING
Categorie
beginners/jeugdleden
Fam. Teurlincx
Bulbophyllum lobbii x dearei

6,7

2014

Gerard de Puit
Dracula dalstromii

8,6D

Jos Verhoeven
Encyclia sceptrum x fragans

6,5

Categorie superkwekers

Jos Nuyten
Gongora seideliana
Gastrochilus somai

8,3D
8,0D

Natalia van Doormalen
Laelia tenebrosa

7,3

Renata Vilcinskaite
Encyclia cochleata

JUNI

7,7

D

Wim Crins
Trichopilia tortilis large x turialbae
alpha
6,8
Categorie gevorderden
Fam. Stompf
Galeandra baueri
Luistylis pakkret jungle x
Rhynchostylis gigantea
Miltassia hybride

8,6D
8,3
7,8

Frans Blom
Bulbophyllum carunculatum
8,2
Bulbophyllum sunshine queen x lion
king
8,1
Hans Faro
Bulbophyllum comberi
Phragmipedium longifolium x
lindenii

8,2
7,7

Jo van Hoof
Cattleya hybride
Octomeria gracilis
Pleurothallis teres

8,4
8,4
8,3

Margreet Verhoef Sommeling
Pleurothallis grobyi
Bulbophyllum frostii
Dracula houtteana
Pleurothallis corniculata

9,0L
8,3
8,3
8,1
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Deze hadden jullie nog tegoed: Plant van de maand mei is geworden:
Bulbophyllum eberhardti van Frans Blom Gefeliciteerd!
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Plant van de maand juni is geworden: Gongora seideliana van Jos
Nuyten. Gefeliciteerd!
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TUSSENSTAND COMPETITIE 2E KWARTAAL 2014
Beginners
Fam Teurlincx
Arno Janssen
Jos Nuyten
Renata Vilcinskaite
Natalia van Doormalen
Wim Crins
Huub Boesten

Punten
8,433
8,333
7,933
7,700
7,325
7,125
7,100

aantal planten
18
17
7
1
4
4
2

Gevorderden
Gerard de Puit
Peter Stompff
Simon Faro
Ron Bruinshorst
Johnny Haasakker
Kees van de Wittenboer
Herman Pauw
Ineke van Boggelen
Jos Verhoeven

8,067
8,033
8,186
8,100
7,950
7,743
7,700
7,400
6,500

13
13
7
2
8
7
1
1
1

8,625
8,283
7,967
8,100
8,391
8,030

18
19
19
17
11
10

Superkwekers
Margreet verhoef-Sommeling
Frans Blom
Fam. Coenen
Jo van Hoof
Martien Stiphout
Hans Faro
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AGENDA 2014
30-31 augustus: Orchideen Börse, Botanischer Garten, Göttingen, Duitsland
19-21 september: Interrnat, orchideeententoonstelling, Kruidtuin, Leuven
4 oktober: Najaars NOV-dag, Botanische tuinen, Utrecht

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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