Van de bestuurstafel
Maandag 10 juli, is het bestuur weer bijeen geweest. Allereerst werd de BBQ bij Jan
geëvalueerd. We concludeerden dat er een grote opkomst was, zeker gezien de afstand die
sommige leden hebben moeten rijden om deze bijeenkomst te kunnen bijwonen. Daarom
kunnen we spreken van een groot succes. Helaas konden Toon en Lia er door persoonlijke
omstandigheden niet bij zijn. We denken dat het systeem van de verloting ook goed verlopen
is. Bij de 2e ronde werden er meer lotjes verkocht dan verwacht en daarom hebben we meer
planten laten bijzetten. We danken Jan nogmaals voor de gastvrijheid en hopen dat we in de
toekomst weer welkom zijn. Per slot van rekening heeft Jan mooie planten in de kas waar hij
vele leden van de kring nieuwsgierig mee heeft weten te maken.
De organisatie voor het weekend (7-8 oktober) bij Intratuin begint al meer vorm te krijgen,
eind augustus komt de “bouwploeg” op locatie bijeen om te zien welke mogelijkheden we
hebben. Uiteraard verwachten we dat de leden zoveel mogelijk planten aan bieden voor
onze stand. Iedere meegebrachte bloeiende plant, levert je 3 loten op, tijdens de
ledenvergadering van oktober.
Leden die willen flyeren of verpotten, kunnen zich aanmelden bij Jopie. We zijn blij met alle
aangeboden handjes tijdens dit weekend.
Wat betreft de vraag van een van onze leden, die duidelijkheid wenste, over het
meebrengen van verkoop en verlotingsplanten, het volgende:

Het bestuur is er voorstander van dat in ieder geval 50% van de aangeboden planten
botanisch zijn in zo een breed mogelijk assortiment, zowel bij de verloting als bij de verkoop.
(Overigens is ruilen en verkopen door alle leden van de kring toegestaan).
Het bestuur zal met ingang van de bijeenkomst in september 2017, uiterlijk 2 weken
voorafgaande aan een bijeenkomst, een mail sturen aan onze “leveranciers” om planten te
bestellen voor de verloting. In de bestelling zal ook het bedrag worden meegenomen. Het is
niet vanzelfsprekend dat er tijdens iedere kringactiviteit planten voor een verloting zullen
worden besteld.
Verder behoudt het bestuur het recht om (als de situatie zich voordoet) planten van een derde
partij te betrekken.
Wat het bestuur betreft is met bovenstaande tekst voldoende duidelijkheid gebracht in de
regeling, betreffende het aanleveren van planten.
Het bestuur heeft zondag 23 juli, onderstaande mail van kringlid Olav Stulemeijer
ontvangen:
Betreft: Mijn afwezigheid op de kringbijeenkomsten van de laatste tijd.
Geachte Voorzitter, Bestuur en Leden van de NOV Kring Noord-Brabant West en Zeeland.
Zoals u gemerkt zult hebben, was ik de laatste tijd op een aantal bijeenkomsten afwezig.
Het spijt mij erg dat ik op deze bijeenkomsten door mijn gezondheid niet aanwezig kon zijn.
Mijn gezondheid laat mij momenteel stevig in de steek.
Ik sta op de wachtlijst voor een uitgebreide hartoperatie.
De aortaklep moet worden vervangen en tevens moeten er enkele omleidingen worden
gerealiseerd.

Als voorbereiding voor de hartoperatie is door de kaakchirurg mijn totale gebit getrokken,
en ook dit heeft flinke problemen, zoals ontstekingen en een aantal vervolgingrepen met zich
meegebracht.
Ik moet nu wachten tot mijn kaken geheel probleem en ontstekingsvrij zijn.
Ik hoop snel voor de hartoperatie te worden opgeroepen, zodat ik over een paar maanden
weer aan de
activiteiten van onze mooie kring kan deelnemen.
Uiteraard wil ik zover als dat kan via de nieuwsbrieven en mail op de hoogte blijven van alles
wat er in onze kring en verder speelt.
Ik wens iedereen in de komende tijd veel succes met onze mooie hobby.
Zo snel mogelijk tot ziens,
Olav Stulemeijer
Het bestuur heeft in een mail, Olav sterkte en een spoedig herstel toegewenst.

Agenda 2017 orchideeënvereniging Noord West Brabant-Zeeland
5 Augustus:

open kas. De leden kunnen van 10.00 - 16.00 uur terecht bij:
Hans van der Hoeven
Noordhoek 22
4759AA Noordhoek
Tel. Nr: 0168 405118
Miranda Buckens
Weegbree 2,
4751KX Oud Gastel
Tel. Nr: 0651030348
Wim de Groot
Westerstraat 32
4635CW Huijbergen
Tel. Nr: 0651707103

18 september: mededelingen
Plantenbespreking van de meegebrachte planten
Lezing Thailand deel 1 door Wim
16 oktober:

mededelingen
Plantenbespreking van de meegebrachte planten
Plantenveiling
Lezing Thailand deel 2 door Wim

6 november: Bezoek aan orchideeën liefhebber Piet Dubbelman. Piet kweekt hoofdzakelijk
Pleurothallis/Masdevallia en Dracula soorten.
Piet zijn kas bevindt zich boven op de zolder van een boerenschuur in het
buiten gebied van Fijnaart. Gezien de krappe ruimte (3 geschakelde ruimtes
met smalle gangen) en om alles goed te kunnen bekijken zijn we om 19.00 en
19.30 welkom met een groep. Een vergrootglas meenemen is aan te raden! Er

zitten echt juweeltjes in de collectie. Van heel groot (een volle cementkuip
Pleurothallis met bladeren formaat A5) tot minuscuul klein. Het systeem
waarmee de luchtvochtigheid geregeld wordt is erg ingenieus.
20 november: mededelingen
Plantenbespreking van de meegebrachte planten
Lezing
16 december: zaterdag gezellige kerst/eindejaars bijeenkomst met eten en grote verloting.
Begint om 16.30 tot ca. 23.00 uur

Voorlopige Agenda 2018. orchideeënvereniging Noord West BrabantZeeland
15 januari:
12 februari:
19 maart:
21 april:
7 juli:
15 december:

Nieuwjaarsborrel
Algemene ledenvergadering
Europese orchideeën
Oppotmiddag Vrederust
BBQ bij Jos en Jopie + loterij
Kerst/eindejaars viering

Ideeën en suggesties van de leden zijn altijd welkom

Belangrijke data’s:
7 oktober:

NOV plantjesdag in de Botanische tuinen, Utrecht.

7 - 8 oktober: Tentoonstelling/ promotie en verpotten door de kring bij Intratuin Halsteren
Openingstijden: Zaterdag 9.00 tot 17.00 uur en Zondag 11.00 tot 17.00 uur

