Van de bestuurstafel
Donderdag 22 maart werden we met een nog dampende appeltaart verwelkomt in huize
Buckens te Oud Gastel, alwaar deze keer de maandelijkse bestuursvergadering werd
gehouden. Terugblikkend op de bijeenkomst van maandag 20 maart, waarbij Patrick
Mannens 34 leden wist te boeien met zijn presentatie over Europese Orchideeën.
Tevens besprak hij enkele, door de leden meegebrachte planten. Het waren er deze keer
niet zo heel veel, vermoedelijk uit angst dat de planten een “tik” zouden kunnen krijgen door
het koude weer.
Het projectie scherm, dat vorige maand vermist werd, was op het laatste moment toch nog
door Jack gevonden en zo kon Miranda het door ons zelf aangeschafte nieuwe scherm in de
verpakking laten en weer retour richting “Cool Blue” sturen.
Tijdens deze avond was er ook een microfoon beschikbaar, waar tijdens de ALV om was
gevraagd. Patrick gaf er alleen de voorkeur aan, deze niet te gebruiken, zijn stem was ook
duidelijk genoeg hoorbaar. We gaan uiteraard wel gewoon door, de microfoon te gebruiken.
We hebben laatste maand een mail ontvangen van Orchideeënkring NO-Brabant. Zij
organiseren een busreis naar Pettrens en Akerne op zaterdag 1 september. (Zie Bijlage)
geïnteresseerde dienen zelf contact op te nemen via het in de bijlage vermeld tel. nummer.
In de maand mei gaan we met Intratuin Halsteren en Arboretum Kalmthout, om de tafel
zitten, om te zien welke activiteiten, we gezamenlijk kunnen organiseren.

Agenda 2018 orchideeënvereniging Noord West Brabant-Zeeland
14 april:

Oppotmiddag bij Piet Hermes. Adres van Piet:
Biezelingsestraat 13, 4421BL, Kapelle.
Neem op de A58 afrit 34 naar Kapelle.
Ga verder op de Rijksweg/N289. Neem de Smokkelhoekweg naar de
Biezelingsestraat. Na 6 min. (2,9 km) sta je bij Piet, op nr. 13, voor de deur.
Aan de overzijde van Piet zijn oprit is een parkeerterrein en als die vol is kun
je ca. 100 meter verderop je auto parkeren bij Albert Heijn.
Tijdens de verpotmiddag bij Piet, gaan we het uitgebreid over de
mogelijkheden hebben om planten op te hangen. Tijdens deze middag kun je
vanaf 13.15 uur bij Piet terecht zodat je uitgebreid in zijn domein kunt
rondkijken naar zijn bijzondere plantencollectie. Breng zoveel mogelijk planten
mee die overgepot moeten worden. De vereniging zorgt voor bark en een klein
assortiment potjes.
Citaat nieuwsbrief februari: 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.

Tegen 16.30 uur willen we deze middag graag afsluiten
14 mei:

18 juni:

was 21 mei, maar dat is 2e pinsterdag. Bijeenkomst is verzet naar
14 mei.
Presentatie van Folbert over zijn Thailand reis in 2017
Coelogyne presentatie door Miranda.

7 juli:
4 augustus:

zaterdag, BBQ bij Jos en Jopie + loterij
zaterdag, bezoek aan 2 Belgische orchideeën kwekers.
s’ Morgens gaan we naar Akerne Orchids, www.akerne-orchids.com in
Schoten. We dienen er om 9.00 uur aanwezig te zijn voor de koffie met koek
(wordt verzorgd) . Na de koffie krijgen we in kleine groepjes van max. 10 pers.
een rondleiding door de privé collectie, die normaal voor iedereen gesloten
blijft Uiteraard krijgen we ook ruim de gelegenheid planten te kopen uit de
verkoop kassen.
Uiterlijk 12.30 uur nemen afscheid en gaan we op bezoek bij Jacky Orchids
https://www.orchidjacky.be in Kontich, alwaar we ook de lunch gebruiken.
Afstand tussen de 2 bedrijven bedraagt 30 min. rijden. Ook hier is een
schitterende privé collectie aanwezig, met vele ook oude planten die zeer de
moeite waard zijn. In de verkoopkassen vindt je orchideeën die in alle
temperatuur zone’s voorkomen.
Bij beide kwekers kun je uiteraard vele mooie bijzondere planten aanschouwen en kopen.
Aan alle deelnemers deze dag, zullen we vooraf de plantenlijsten
verspreiden. Tijdens deze dag rijden we met eigen vervoer. (lunch, bestaande
uit broodjes, wordt door de vereniging verzorgd). Horeca tegen redelijke
prijzen aanwezig.
Tegen 15.30 – 16.00 uur verwachten we weer huiswaarts te rijden.

17 september: presentatie Ecuador door Hans v/d Hoeven
15 oktober:
presentatie Herman
19 november:
15 december: Kerst/eindejaars viering

Agenda 2019 orchideeënvereniging Noord West Brabant-Zeeland
21 januari:

presentatie over de kassen van Leo.

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/1874472389489657/
De grootste Orchideeën encyclopedie: http://www.orchidspecies.com

Belangrijke overige data:
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.

19-21 Okt.

22e Internationale Orchideentage Esslingen Duitsland. 2 Jaarlijkse
drukbezochte orchideeënshow met vele binnen en buitenlandse kwekers.
http://2014.orchideentage-esslingen.de

