Van de bestuurstafel
16 januari, 19.30 uur, zitten we voor de eerste keer dit jaar bijeen voor de maandelijkse
bestuursvergadering in de serre bij Jopie. Terugblikkend op de bijeenkomst van de avond
ervoor, komen we tot de conclusie dat het best wel geslaagd is geweest. Het was voor ons
natuurlijk maar afwachten hoe het ging uitpakken, maar met een opkomst van 39 leden
mogen we toch tevreden terugblikken.
Verschillende leden hadden hun uiterste best gedaan om heerlijke hapjes klaar te maken en
aan het einde van de avond was daar dan ook niets meer van over. Aan al deze koks
nogmaals dank namens bestuur en leden.
De verenigingsavond kenmerkte zich door een gezellig samenzijn en een fantastisch mooie
video presentatie door Toon. Het was duidelijk te zien dat Toon dat met veel liefde en plezier
in elkaar heeft gezet. Nogmaals onze dank daarvoor, Toon. Daarnaast waren er ook een
groot aantal leden die de kerstpuzzel (ook van Toon) hadden ingevuld en maar liefst 4 leden
hadden alle 25 de antwoorden gevonden. Het gaat hierbij om Jaap en Alexander, Leo en
Piet Hermes. Alle 4 mochten ze als beloning een Orchidee van de tafel uitzoeken.
Tijdens deze avond verwelkomde we Arjan Mortel en zijn vrouw Jannie als nieuwe leden.
Arjan is een groot aantal jaren geleden ook lid geweest van onze kring en dus voor enkele
oud gediende geen onbekende. Hij kweekt zijn orchideeën in een kas en hij besteed vrijwel
iedere vakantie aan een orchideeën zoektocht, vaak op één van de Indonesische eilanden.
Tijdens deze vergadering is de vraag voorgelegd hoe we de oppot middag, na het wegvallen
van Vrederust, het beste konden organiseren. Hierbij werden enkele voorstellen gedaan en
de leden kozen ervoor, om naar Piet Hermes in Kapelle te gaan.
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 woensdag 28 februari van 10.00 tot 17.00 uur en op donderdag 1 maart
van 10.00 tot 14.00 uur aangeleverd worden en op zondag 4 maart na de show of maandag
5 maart van 10.00 tot 12.00 uur worden opgehaald. Tijdens de februari bijeenkomst zullen
we afspreken hoe we dit als vereniging gaan regelen.

Contributie 2018
Enkele leden hebben nog niet betaald, daarom verzoeken we deze leden dit alsnog te doen.
De contributie voor 2018 is vastgesteld op € 20,00 voor leden en €10,00 voor huisleden.
Betaling aub. op rek: NL89ABNA0520941144, tnv orchideeenkring wbz.

Agenda 2018 orchideeënvereniging Noord West Brabant-Zeeland
19 februari:

Planten bespreking
Algemene ledenvergadering.
Indien leden punten aan de agenda willen toevoegen, deze dan graag voor 5
februari bij de secretaris indienen.
De Voorlopige agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Agenda vaststellen
3. Secretaris jaarverslag
4. Financieel jaarverslag
5. Bestuur samenstelling

• Miranda treedt statutair af, maar is direct herkiesbaar
6. Huishoudelijk reglement
7. WVTTK: (Wat Verder Ter Tafel Komt):
7.1 Wat moet er gebeuren met de bibliotheek? Er zijn geen leden meer
die boeken lenen!
7.2 Gaan we door met de website? Kosten zijn nu €50,00 per jaar.
7.3 Wat vinden de leden van de nieuwsbrief? en de frequentie ervan?
7.4 Ideeën en meningen van leden in het algemeen omtrent de
vereniging.
7.5 Werkgroep Kalmthout. Wie heeft interesse om samen met het
bestuur dit uit te werken?
8. Rondvraag
Presentatie over de Coelogyne groep door Miranda
Orchideeën verloting
19 maart:
14 april:
14 mei:

Europese orchideeën door Patrick Mannens
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:
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 Herman
19 november:
15 december: Kerst/eindejaars viering

Belangrijke overige data’s:
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

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 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/

Tijdens de januari bijeenkomst is een gratis Coelogyne fimbriata uitgedeeld. De habitat van
deze Coelogyne is in Nepal, Bhutan, China, het noordoosten van India, Birma, Thailand,
Maleisië, Cambodja, Laos en Vietnam. De plant groeit daar op een hoogte van 0 tot 1500
meter. Het is een kleinbloemige soort met een groengele kleur en een roestbruine onderlip
en de bloemen kunnen nogal variabel zijn.
De bloeitijd is in het najaar tussen augustus en oktober. Is goed te kweken in een hangpot
voor het venster en in een gematigde tot koele kas.

