Het bestuur wenst u hele fijne feestdagen, een
goede gezondheid en een orchideeënrijk 2018!
Van de bestuurstafel
Zondagmiddag 17 december, na de laatste verenigingsbijeenkomst en succesvolle eindejaar
afsluiter, is het bestuur voor de laatste keer dit jaar bijeen geweest.
De verenigingsavond stond in het teken van vele orchideeën, leuke quiz, gezelligheid en
lekker eten. Deze eindejaarsbijeenkomst, dit keer op een zaterdagavond, was langer dan in
andere jaren gebruikelijk was. Het grote voordeel was dat de leden meer tijd hadden om te
genieten van het overheerlijke, door Jack en zijn team geserveerde buffet. Daarnaast
uiteraard ook meer tijd voor de verlotingen en de quiz, welke door Folbert met een score van
47 punten werd gewonnen. De avond werd tegen de klok van 23.00 uur afgesloten. De
reacties van de aanwezigen waren bijzonder positief.
Deze avond leverde ook een nieuw lid op. Het gaat om Alexander Danielse de zoon van
Jaap. Hij is ook al div. keren bij onze activiteiten aanwezig geweest.
Corine, de vrouw van Folbert Bronsema, heeft zich aangemeld als huislid. Beiden heten we
van harte welkom!
Op 5 december heeft het bestuur van Herman een mail ontvangen met het verzoek €100,00
te doneren aan de NOV, om daarmee meer pagina’s toe te kunnen voegen aan het NOV
tijdschrift. Het idee van deze donatie is geopperd tijdens de algemene ledenvergadering van
de NOV op 25 november jl.

Het bestuur heeft besloten hier niet op in te gaan, dit omdat we van mening zijn dat de
contributie gelden van de leden zijn en alleen moeten worden besteed aan activiteiten
binnen onze vereniging.
Daarbij komt nog, dat niet al onze leden lid zijn van de NOV.

Contributie 2018
De contributie voor 2018 is vastgesteld op € 20,00 voor leden en €10,00 voor huisleden. De
laatste leden die nog niet hebben betaald, worden verzocht deze bijdrage zsm op rek:
NL89ABNA0520941144, tnv orchideeenkring wbz, over te boeken.

Kerstpuzzel
Omdat het toch altijd weer lastig is zo op het einde van het jaar, de lange winteravonden
door te moeten doorkomen, heeft Toon bedacht jullie uit te dagen met een orchideeën
Kerstpuzzel. Wij van het bestuur vonden dit een leuk idee en hebben daarom besloten jullie
deze als bijlage aan te bieden.
Het is de bedoeling dat iedereen zijn oplossing meebrengt naar de verenigingsavond van 15
januari a.s. Daar worden dan max. 3 winnaars getrokken, die een orchidee naar keuze mee
naar huis mogen nemen.
Stel Toon niet teleur en doe allemaal mee! We zien uit naar jullie oplossingen.

Agenda 2018 orchideeënvereniging Noord West Brabant-Zeeland
15 januari:

Nieuwjaarsborrel
Tijdens deze avond vragen we de leden eigengemaakte snacks, hapjes of
taart mee te brengen. Wel graag vooraf aan Jopie kenbaar maken wat we
kunnen verwachten. Dit is ook nieuw voor ons, dus we willen het zo goed
mogelijk coördineren. Het is echter niet verplicht iets mee te brengen.
Wanneer enkele leden iets meebrengen, zullen we al ruim genoeg hebben.
Planten bespreking
Video presentatie van Toon over Intratuin
Presentatie kassenbouw door Leo
Gratis plantje
Prijsuitreiking kerstpuzzel
Orchideeën verloting

19 februari:

Algemene ledenvergadering Voor de kascommissie zijn Bart Sep en Piet Fase
bereid gevonden. Zij gaan de kas controleren, zodat deze tijdens de ALV
geaccordeerd kan worden.
Voorlopige punten voor de algemene ledenvergadering op 19 februari zijn:
• Huishoudelijk reglement
• Kascommissie
• Financieel jaarverslag
• Miranda treedt statutair af, maar is direct herkiesbaar
• Kandidaat bestuursleden
• Wat moet er gebeuren met de bibliotheek? Er zijn geen leden meer die
boeken lenen!
• Gaan we door met de website? Kosten zijn nu €50,00 per jaar.
• Wat vinden de leden van de nieuwsbrief? en de frequentie ervan?

•

Ideeën en meningen van leden in het algemeen omtrent de vereniging.

Planten bespreking
Presentatie Thema orchideeën groep
Orchideeën verloting
19 maart:
21 april:
14 mei:

Europese orchideeën door Patrick Mannens
Oppotmiddag Vrederust?? Onder voorbehoud
was 21 mei, maar dat is 2e pinsterdag. Bijeenkomst is verzet naar
14 mei.
Presentatie door Folbert over zijn Thailand reis in 2017

18 juni:
7 juli:
zaterdag, BBQ bij Jos en Jopie + loterij
4 augustus:
zaterdag, bezoek kweker + presentatie
17 september:
15 oktober:
presentatie Herman
19 november:
15 december: Kerst/eindejaars viering

Ideeën en suggesties van de leden zijn altijd welkom

Belangrijke overige data’s:
27 januari

open dag bij Orchidz.nl van Elegant Orchids. Het gaat hier om de kwekerij van
René Klinge, waar toch weer leuke soorten worden gekweekt. Voor meer info:
www.orchidz.nl

2-4 maart

Orchideeënshow van Orchideeën Vereniging Brabant Zuid Oost, Beek en
Donk (Deze tentoonstelling wordt door de vereniging van Herman
georganiseerd. Wij zullen als vereniging hiervoor bloeiende planten aan de
leden vragen en aanleveren.)

3 maart

Masdevallia-werkgroep om 11:00 in de Wachendorffzaal van de Botanische
Tuinen Utrecht, ingang Harvardlaan, info: adriesijm@gmail.com

3-4 maart

Tag der offenen Tür bij Orchideen Lucke. Mooie kwekerij net over de Duitse
grens die zeker de moeite waard is om een keer te bezoeken.
http://www.orchideen-lucke.de/

23-25 maart

European Orchid Council Conference and Exhibition, Paris, 2018
EOC 2018Scientific conference

22-25 maart: Internationale Orchideen-Welt Dresden.
Grootste jaarlijkse orchideeën show van Europa. Met meer dan 40 verkopers
van over de gehele wereld en vele verenigingen. Deze show is gekoppeld met
een grote paasshow.
Je moet er wel een stuk voor rijden maar dan zie je ook wat. Zéér de moeite
waard http://orchideenwelt-dresden.de
24 maart:

Paphiopedilum-werkgroep om 10:30 bij Jan van der Linden, Engsteeg 2 te
Brakel, info: m.stiphout@ziggo.nl

21 april:

Internationale ruil- en verkoopbeurs Kring Arnhem + KCO tafelkeuring

Deze beurs is vergelijkbaar met de NOV plantjesdag in het najaar. Een beurs
die ieder jaar, groter en uitgebreider wordt.)
https://arnhemseorchkring.wordpress.com
12 mei:

Open dag Judith Prins Tuinorchideeën, https://judithprinstuinorchidee.nl Judith
heeft wel het meest uitgebreidde assortiment Europese orchideeën wat je kunt
voorstellen.

19-21 mei:

16e editie van Orchidays, Binche, België www.orchidays.be met vele
internationale verkopers

2-3 juni:

Open dag Akerne, Schoten, België, www.akerne-orchids.com Een
traditioneel goedbezochte uitstap naar een goede orchideeën kwekerij. Heeft
altijd wel bijzondere orchideeën in de verkoop.

9. - 10. Juni: Tag Der Offenen Tür Bij Roellke, met kwekers uit binnen en buitenland.
www.roellke-orchideen.de
Zeker zeer de moeite waard om naar toe te rijden. Uitstap goed te combineren
en Lucke http://www.orchideen-lucke.de/ of Schwerter www.shop.schwerterorchideenzucht.de/

