Van de bestuurstafel
19 februari, was de maandelijkse verenigingsavond en 21 februari, 2 dagen daarna, kwam
het bestuur weer bijeen. Voorafgaand aan deze meeting kwamen we om 18.00 uur samen bij
Piet Hermes om te zien hoe we de verpotmiddag bij hem in de kas het beste konden
organiseren. Na uitgebreide ontvangst met rondleiding bij Piet, gingen we daarna naar
Huijbergen om bij Wim de maandelijkse bestuursvergadering te houden.
We hadden natuurlijk weer heel veel te bespreken, zo was er de door Folbert prima geleidde
en besproken plantenbespreking met vele mooie planten. Je ziet hier overigens een
kwalitatief sterk stijgende lijn aan meegebrachte planten. Dit in vergelijking met enkele jaren
geleden zijn er een groot aantal leden die inmiddels prima orchideeën kweken. We hopen
dat dit een continu blijvende prikkel is voor de leden die het een te grote stap vinden om
planten mee te brengen. Het hoeven natuurlijk niet altijd toppertjes te zijn, planten die niet
helemaal lekker gaan zijn vaak zeer leerzame planten die we graag willen bespreken.
Over de allereerste Algemene Leden Vergadering zijn we als nieuw bestuur zeer tevreden.
We concluderen uit de reacties dat we ons huiswerk goed hebben gedaan en de leden de
bestuurs-inspanningen ook waarderen. Toon Bierbooms heeft de weergave van de
vergadering in een prima verslag verwoord in de bijgevoegde notulen.
De vooraf beloofde Coelogyne presentatie van Miranda kon wegens tijdsgebrek helaas niet
doorgaan. We gaan deze presentatie zeker tijdens een van de volgende bijeenkomsten
inplannen.
Tijdens de verloting hadden we deze keer orchideeën van de Duitse kweker Schwerter
beschikbaar.
Met 32 aanwezige leden waren we als bestuur bijzonder tevreden. Het blijkt maar weer dat
de leden het toch belangrijk vinden hun stem te laten horen en willen meebeslissen over het
wel en wee van de vereniging.
Voorafgaand aan de avond werd duidelijk dat Jac Veraart (de zaaleigenaar) het slachtoffer is
geworden van een inbraak en daarbij van een aantal bezittingen te zijn ontvreemd.
Daarnaast werd ook geconstateerd dat het Beamer scherm verdwenen was. Volgens Jac is
het niet duidelijk of alles door dezelfde persoon is meegenomen. Hij gaf wel aan tijdens de
volgende bijeenkomst weer een groot formaat scherm beschikbaar te hebben.
Verder heeft het bestuur gesproken over de invulling van de verpotmiddag. We gaan dit op
dezelfde wijze invullen, zoals iedereen dit gewend was op Vrederust. De vereniging zorgt
voor de drank en versnaperingen. Zijn er leden die eigen baksels willen meebrengen en dit
met de leden willen delen, zal dat zeker worden gewaardeerd.
Uiteraard zijn de opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de ledenvergadering besproken en
zullen komende maanden de antwoorden aan de leden gecommuniceerd worden.
Zoals eerder medegedeeld, willen we meewerken aan de Orchideeënshow van Orchideeën
Vereniging Brabant Zuid Oost, op 2-3-4 maart, die gehouden wordt bij Tuincentrum de
Biezen, Biezenweg 2a te Beek en Donk.
De planten kunnen dinsdagavond ingeleverd worden bij:
Hans Vastenhoud Buitenhovenlaan 225, Middelburg
Miranda Buckens, Weegbree 2, Oud Gastel
Jopie Bouwens, Boerenhoekstraat 44, Made
Wim de Groot, Westerstraat 32, Huijbergen
Woensdagochtend worden de planten bij Jopie verzameld en naar de show gebracht.

Wil je ze zelf naar Beek en Donk brengen dan mag dat ook:
Je mag ze aanleveren op woensdag 28 februari van 10.00 tot 17.00 uur en op donderdag 1
maart van 10.00 tot 14.00 uur.
Miranda haalt de planten zondag 4 maart na de show op en gaat de route retour.

Agenda 2018 orchideeënvereniging Noord West Brabant-Zeeland
19 maart:

mededelingen
Plantenbespreking
Presentatie van Europese orchideeën door Patrick Mannens
Verloting

14 april:
14 mei:

Oppotmiddag bij Piet Hermes
was 21 mei, maar dat is 2e pinsterdag. Bijeenkomst is verzet naar
14 mei.
Presentatie van Folbert over zijn Thailand reis in 2017
18 juni:
Coelogyne presentatie door Miranda.
7 juli:
zaterdag, BBQ bij Jos en Jopie + loterij
4 augustus:
zaterdag, bezoek kweker + presentatie
17 september: presentatie Ecuador door Hans v/d Hoeven
15 oktober:
presentatie over miniaturen Herman
19 november:
15 december: Kerst/eindejaars viering

Agenda 2019 orchideeënvereniging Noord West Brabant-Zeeland
21 januari:
19 februari:

Algemene ledenvergadering

18 maart:
15 april:
20 mei:
17 juni:
15 juli:

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

Belangrijke overige data:
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

30maart2 april

Opendagen op vrijdag 30 & zaterdag 31 maart en maandag 2 april 2018 bij:
Jan van der Linden, Engsteeg 2 te Brakel. http://www.orchideeenvdlinden.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 uitgebreide 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
6 oktober:

van 10.00-16.00 de NOV- plantjes dag in de botanische tuinen in de Uithof te
Utrecht. Drukbezocht orchideeën markt met vele binnen en buitenlandse
professionele verkopers. Daarnaast een groot aantal hobbykwekers die tegen
aantrekkelijke prijzen hun plantjes aanbieden. Dit is de drukst bezochte
orchideeënmarkt in de Benelux met jaarlijks een fors stijgend aantal
bezoekers uit binnen en buitenland.

