Het bestuur wenst u hele fijne feestdagen, een
goede gezondheid en een orchideeënrijk 2019!

Van de bestuurstafel
Voor de laatste keer in 2018, kwam het bestuur op woensdag 19 december in Huijbergen
bijeen. We blikten alle drie terug op een geslaagde kerstavond die door 36 leden werd
bezocht.
De quiz werd goed ontvangen, waarvoor nogmaals onze dank aan Folbert en Corine, die
helaas niet bij de quiz aanwezig kon zijn. Hans Vastenhoud was met 27 punten de grote
winnaar maar werd door enkele andere leden met 26 punten, kort op de hielen gezeten.
Het buffet was zeer goed. Een kleine rimpeling was dat er te weinig soep was, maar dat
werd snel opgelost. Het hoofdgerechten buffet maakte alles goed. Er stond een keur aan
gerechten op het buffet. Er was voor iedereen ruim voldoende keus. Van heerlijke koude
salades, vis schotels, uitgebreide vlees en snack hapjes tot overheerlijke beenhammetjes..
Als “uitsmijter” nog een mooi dessert buffet met ijs, bavaroise en mooie kaasjes.
Jacques heeft met zijn team wat ons betreft een pluim verdient. Volgens onze indruk had er
niemand nog de behoefte na afloop langs de snackbar te gaan. Tevens danken we Jacques
voor het drankje wat hij iedereen bij binnenkomst heeft aangeboden.
De traditionele plantenverlotingen verliepen ook goed. Herman en Jan hadden de planten
aangeleverd en het was voor de leden niet altijd even gemakkelijk een keuze uit het mooie
aanbod te maken.
Het enige nadeel was de verwachtte ijzel en sneeuwval. Deze buien bleken inderdaad door
te zetten, waarop het bestuur besloot het laatste deel van de avond wat te versnellen. We
sloten de avond daarom rond 22.00uur af.

Tijdens de ALV 2018, hadden we besloten onze bibliotheek kast leeg te maken en de
boeken te verloten of te verkopen. Deze actie heeft het NOV bestuur ook bereikt, waarna we
afgelopen maand een mail van Rob Hendriks (voorzitter van de NOV), gekregen hebben,
waarbij de NOV bibliotheek boeken op vrij dringende wijze worden opgeëist. Er wordt in deze
mail aangegeven dat dit al eerder had moeten gebeuren. Het huidige bestuur was echter met
deze problematiek niet bekend en heeft daarom enkele oud bestuursleden geraadpleegd.
Gelukkig waren ze direct bereidt zoveel mogelijk info aan te leveren, zodat we ons een
mening kunnen gaan vormen.
In verband met de vele verstrekte info zijn we nog niet in staat direct een correct antwoord te
geven en schuiven we dit onderwerp door naar een volgende vergadering.

Tijdens de voorbereidingen voor het orchideeën weekend in Kalmthout zijn er
onoverkomelijke meningsverschillen opgetreden, waarbij de Regio Antwerpen heeft besloten
de samenwerking met ons te beëindigen. De reden was dat wij de Brabantse NOV kringen
een vergoeding wilden verstrekken op basis van de hoeveelheid aangeleverde planten. Dit
stuitte op bezwaren, waarna we de vergoeding terugdraaide en overgingen op het betalen
van de gemaakte reiskosten, dit was namelijk wel toegestaan. Deze actie bereikte het NOV
en OVV bestuur, waarna de Regio Antwerpen van mening was dat er teveel schade was
aangericht aan het orchideeën wereldje. Dus alle inspanningen en verwachtingen ten spijt,
het Orchideeën weekend in Kalmthout gaat niet door.

We willen de leden vragen die de contributie nog niet hebben betaald, deze z.s.m. over te
boeken op NL89ABNA0520941144 of contant tijdens de maandelijkse bijeenkomst. De
contributie voor 2019 is vastgesteld op € 20,00 voor leden en €10,00 voor huisleden.

Te koop aangeboden voor onze leden:
Peters “Orchid Special” orchideeën-mest, 20-12-20+3MG+TE.
Dit is een speciaal voor de professionele orchideeën kwekers ontwikkelde meststof.
1 kilo> €10,00
500 gram €6,50
250 gram € 3,50
Te bestellen bij Wim de Groot, gwajdegroot@kpnmail.nl of 0651707103.

Agenda 2019 orchideeënvereniging Noord West Brabant-Zeeland
21 januari:





18 februari:

Opening
Plantenbespreking
pauze
Presentatie over de kassen van Leo.
plantenverloting

Algemene ledenvergadering.
Indien leden punten aan de agenda willen toevoegen, deze dan graag voor 5
februari bij de secretaris indienen. Voor de kascontrole zijn Bart Sep en
Jacqueline bereid gevonden. Zij gaan de kas controleren, zodat deze tijdens
de ALV geaccordeerd kan worden.
De Voorlopige agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Agenda vaststellen
3. Secretaris jaarverslag
4. Financieel jaarverslag
5. Bestuur samenstelling
• Wim treedt statutair af, maar is herkiesbaar
• Bestuursleden zijn van harte welkom
6. Huishoudelijk reglement
7. WVTTK: (Wat Verder Ter Tafel Komt):
• agenda 2019
8. Rondvraag
•
•
•

Lezing
Gratis plantje
Orchideeën verloting

18 maart:

Dirk Bruyninckx, lezing over bemesten en ongediertebestrijding

15 april:

Presentatie van Jos Jansen over aardorchideeën op Rhodos.

20 mei:

Ger Rommelaars, lezing over 9 jaar ervaring met zijn plantjes.

17 juni:
13 juli:

Bezoek orchideeën kwekerij Holm en daarna bezoeken we Jan v. Linden
met aansluitend een BBQ.

Augustus:
16 september: Art Vogel over zijn reizen naar Papoea Nieuw-Guinea
21 oktober:

Plantenveiling onder voorbehoud

18 november:
14 december: Kerstbijeenkomst

Internet adressen:
Onze eigen site met alle foto’s van de showtafel: Onze eigen vernieuwde site met alle foto’s
van de showtafel: http://www.orchidee-wbz.nl
Facebook NOV: https://www.facebook.com/groups/1874472389489657/
De grootste Orchideeën encyclopedie: http://www.orchidspecies.com

Overige data 2019:
8 -10 maart: Orchideeënshow van Orchideeën Vereniging Brabant Zuid Oost in tuincentrum
de Biezen, Biezenweg 2, Beek en Donk
9-10 maart: Tag der offenen Tür bij Orchideen Lucke, Inh. Jörg Frehsonke.
Bergschenweg 6, Neukirchen-Vluyn Duitsland www.orchideen-lucke.de
15-17 maart: Internationale Orchideenausstellung, Orchideenfreunde Aachen,
Dreiländereck. Festhalle Weisweiler, Berliner Ring 1,
52249 Eschweiler (duitsland)
www.orchideenfreunde-aachen.de/ausstelllung
28-31 maart: Dresdner Ostern 2019. Grootste jaarlijkse orchideeën treffen, met vele (int)
nationale verkopers in Dresden, Duitsland. (Is een stukje reizen maar wel de
moeite waard). www.orchideenwelt-dresden.de
6 – 7 april:

NOV weekend, Gemeenschapshuis Parkzicht Helmond.
Zaterdag 6 april, voorjaars ruil en verkoopbeurs en zondag 7 april het
OrchideeZA Symposium, met internationale sprekers.

12-14. april: "Faszination Orchideen", Orchideenausstellung der D.O.G.-Gruppe
München. www.orchidee-muenchen.de en www.faszination-orchideen.info
20 april:

Ruil en verkoopbeurs, Orchideeën vereniging kring Arnhem, in de Lebret.
Lebretweg 51 Oosterbeek. Van 10.00-14.00 uur. Entree € 1,00, met
tafelkeuring van de KCO.

20-22 april:

Orchilim 2019 OVV Limburg, in de luchtfabriek, Marktplein 5 Heusden zolder

