Epidendrum

ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
november 2021

Prosthechea livida

UITNODIGING

VRIJDAG 19

NOVEMBER

In buurtcentrum Kadans
St. Jozefstraat 1, 5684 TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur
Na twee jaar organiseren we deze vrijdagavond weer een kringveiling. Leden
kunnen planten en andere zaken die verband houden met de orchideeënhobby aanbieden. Deze worden bij opbod verkocht. Het is altijd weer een
leuke manier om van je overtollige planten af te komen, maar vooral ook om
weer nieuwe soorten te bemachtigen.
Let op: voor de verkoop op de veiling geldt maximaal 15 artikelen per lid en
daarbinnen maximaal drie planten van dezelfde soort.
In wijkcentrum Kadans is een coronabewijs (QR) noodzakelijk.

Zoals iedere kringavond is er een show van bloeiende planten. Vanwege de
veiling is er geen handel en loterij. De keuring en de verkiezing van de plant
van de maand gaan voorlopig nog niet door.
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REDACTIE

KRINGBLAD

Na zeven jaar heb ik besloten te stoppen met de redactie van het kringblad. Ik
heb het meestal met veel plezier gedaan, maar ik merk dat het me het laatste
jaar steeds meer moeite kost.
Het verzamelen van informatie, schrijven en opmaken van het kringblad vraagt
ongeveer 8 uur per keer (4 uur inhoud en 4 uur redactie en opmaak). Dat is niet
vreselijk veel tijd, maar het komt toch vaak ongelegen bij mijn drukke en onregelmatige werkzaamheden.
Belangrijker nog is dat na zeven jaar bij mij de inspiratie een beetje op begint te
raken.
De kring zal dus op zoek moeten naar een nieuwe redacteur die het stokje
vanaf januari 2022 overneemt. Mocht je interesse hebben, meld je dan bij onze
voorzitter, Huub. Wil je meer informatie over de technische vaardigheden die
nodig zijn, kun je met mij contact opnemen.
Groet, Niek Hanckmann

WEBSITE
Op de website vind u alle actuele informatie over
onze kring. Onder andere de informatie over de
kring- en de dinsdagavonden. Kijk dus regelmatig,
en in elk geval voordat u naar een avond komt.
Ook dit kringblad - en een archief van de afgelopen 12 jaar! - staan op de site.
Heeft u zelf informatie voor op de website, of ziet
u iets dat niet klopt of beter kan? Stuur dan een
berichtje aan Wim Crins:
activiteiten2orchidee.nob@gmail.com

JAARPROGRAMMA 2021
19 nov
17 dec
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Najaarsveiling
Jaarafsluiting

JAARAFSLUITING
Beste leden, de decemberochtend bij Jan van der Linden gaat dit jaar helaas
niet door. We houden daarom een kringavond op vrijdag 17 december in De
Kadans in Best, leden en partners zijn welkom.
Het wordt een avond met wat lekkers, een extra grote loterij, en Jan brengt
extra veel planten mee. In verband met het bestellen van dat lekkers graag
vóór 1 december aanmelden met hoeveel je komt bij Huub of Georg.

ORCHIDEEËNSHOW OOSTELBEERS
De show in Oostelbeers was een groot succes. Er waren 110 planten aangeleverd door de leden. Dankzij de goede voorbereiding van Georg en met medewerking van Huub en Jeanne, konden we daar een mooie opstelling van maken
met een prachtige uitstraling. Enkele panelen met tekeningen en aquarellen
van Lies Bakker verfraaiden het geheel. Het gaf een duidelijk beeld van wat we
als kring kunnen en daar mogen we trots op zijn. Daarbij waren we waarschijnlijk de eersten in Nederland die na de coronatijd (of eigenlijk nog erin!) een
dergelijk show konden organiseren.
Alle dagen hebben we ook demonstraties gegeven over het verpotten van
planten. Veel bezoekers vonden dat interessant. Mike Heesakker had via zijn
werk planten geregeld die verpot konden worden. Voor veel mensen was het
ook bijzonder om te zien dat er veel meer soorten orchideeën zijn dat de
phalaenopsis die je bij elke bloemist en supermarkt kunt kopen.
Er zijn ruim 400 bezoekers geweest en zaterdag zijn we zelfs een half uur
langer open geweest omdat er aan het eind nog zoveel bezoekers waren dat w
moeilijk konden sluiten. Hopelijk houden we er ook weer enkele nieuwe leden
aan over.
Hartelijke dank aan allen die - op welke wijze dan ook - hieraan hebben meegewerkt. Het toont dat we als vereniging ook in deze lastige tijden nog springlevend zijn. Bijzondere dank aan de activiteitencommissie die zich door niets en
niemand laat tegenhouden. Gewoon doen! Dat is ons motto.
Het bestuur
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IMPRESSIES
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VAN DE SHOW

ORCHIDEEËNKUNST VAN LIES BAKKER

-

DEEL
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Op een middag in het begin van de
herfst zit ik aan de koffie bij Lies en
Tjitte Bakker, leden van onze kring
Noord-Oost Brabant. Samen komen ze
trouw naar zowel de kringavonden als
naar de kweekgroep op de dinsdagavond. Ze doen sowieso veel samen.
Tjitte hielp nog een tijdje mee met de
redactie van het kringblad, maar
vandaag zit ik hier voor Lies. Ze
vertelt haar verhaal, af en toe aangevuld door Tjitte.
Lies schildert. Dat is te zien. Waar je
ook kijkt, overal is schilderwerk te
zien. Ze schildert eigenlijk van alles,
maar de laatste jaren vooral orchideeën. En dan niet zomaar, ze maakt
botanische tekeningen en aquarellen.

5

Kunstwerkjes die niet alleen mooi zijn,
maar ook zeer realistisch. De techniek
van het botanisch tekenen is vooral
bedoeld om zo nauwkeurig mogelijk
alle details van de plant en de bloem
te laten zien.
“Vroeger hield ik niet van orchideeën”, vertelt ze. “Mijn moeder had
zo'n grote Cattleya in haar bruidsboeket. Ik vond het niks. Tjitte begon
op een gegeven moment met orchideeën en zo ben ik ook aangestoken.
Tjitte zoekt ze uit, koopt ze en ik mag
ze dan verzorgen, want daar is hij niet
zo goed in. Als ze dan bloeien, dan
teken ik ze. De meeste plantjes
kweken we gewoon in de slaapkamer,
sommige hier in de huiskamer.”
Als kind had ze het niet zo naar haar
zin op school, maar haar ouders
vonden dat ze moest studeren. Ze
mocht kiezen: verpleging, onderwijs
of tuinbouwschool. Haar familie was
een echte onderwijsfamilie - vader
was leraar, moeder onderwijzeres -,
maar Lies koos voor tuinbouw.
Tuinieren heeft ze altijd graag gedaan.
“Vroeger, toen ik een jaar of 12 was,
had ik al een tuintje bij mijn grootvader in Zuid-Laren. Dan ging ik op de
fiets 18 km heen en 18 km terug om
voor dat tuintje te zorgen. Daar had ik
sla in en andere groenten. Geen
bloemen, daar gaf ik nog niet om. Ook
op de tuinbouwschool hield ik me
bezig met groenteteelt.”
Ook het schilderen is Lies met de
paplepel ingegeven. Haar moeder
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deed, met enkele vriendinnen aan
Hindenlooper schilderen - het beschilderen van hout met gestileerde
bloemen, bladeren en soms dieren.
Lies leerde de traditionele techniek
van haar. Ze kreeg de smaak te
pakken en ging op zoek naar nieuwe
schilderstijlen. Uiteindelijk vond ze
een cursus in Noorwegen, reisde er in
haar eentje naar toe om er de
verwante techniek Rosemåhlen leren.
Om het jaar ging ze terug naar Noorwegen om zich de techniek helemaal
eigen te maken. In de huiskamer
staan nog een Noors houten stoeltje
en een boekenkist die ze zelf beschilderd heeft.

Rond diezelfde tijd maakte haar
moeder in Zwitserland kennis met het
schilderen op porselein. Ook dat werd
een hobby voor Lies. Ze gaf er zelfs
cursussen in. Op het porselein schil-

derde ze niet alleen gestilleerde, maar
juist ook realistische bloemen, planten
en dieren. Op een schap boven de
eettafel staan diverse bordjes, onder
andere een met griezelig echte maanvissen erop.

Lies vertelt verder: “Ondertussen was
mijn moeder gaan aquarelleren. Toen
ze naar het bejaardenhuis verhuisde,
kon ze daar niet mee verder gaan en
kreeg ik haar spullen. Ik schreef
mezelf in voor een cursus bloemen
aquarelleren bij Anita Walsmit Sachs.
Meteen een cursus voor gevorderden,
maar met mijn ervaring met allerlei
technieken ging dat prima. Via haar
leerde ik het botanisch tekenen
kennen en nu volg ik lessen bij Esmée
van Winkel. Die lessen zijn eigenlijk
bedoeld voor studenten van de faculteit biologie in Leiden, maar ik mag
meedoen.”
...volgende maand vertelt Lies verder
over het schilderen van orchideeën.
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AGENDA
Onder voorbehoud staan de volgende evenementen gepland:
20 nov

Algemene ledenvergadering NOV (onder voorbehoud)

Check voordat je reist of de activiteit definitief doorgaat!

BEREIKBAAR
voorz.
secr.
penm.
activ.
activ.
best.lid
best.lid
redactie
website
mater.h.
plant.h.
keuring

Huub Boesten
Jan Braks
Koos de Wit
Wim Crins
Georg Teurlincx
Natalia v. Doormalen
Mike Heesakkers
Niek Hanckmann
Hans van Doormalen
Mike Heesakkers
Jan v.d. Linden
Jos Janssen

06-53258929
06-19703509
073-5321664
06-83365414
06-23250947

voorzitter.nob@gmail.com
secretaris.nob@gmail.com
penningmeesterorchidee.nob@gmail.com
activiteiten2orchidee.nob@gmail.com
activiteiten1orchidee.nob@gmail.com

06-46953844 mike4mail@hotmail.com
06-20529978 redacteurorchidee.nob@gmail.com
hans@doormalen.com
06-46953844 mike4mail@hotmail.com
0418-671686 info@orchideeenvdlinden.nl
0412-451027
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Epidendrum hybride

Cycnodes hybride

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

