Van de bestuurstafel
Met enige vertraging door de vakantie van Miranda en de bespreking bij het Arboretum op 25
mei, is het bestuur bij Jopie op maandag 28 mei samengekomen.
Allereerst hebben we terug geblikt op de verenigingsavond van 14 mei, er waren veel
planten meegebracht door de leden en Herman heeft er een aantal op vakkundige wijze
besproken. Na een korte pauze was het woord aan Folbert, die van zijn bezoek in 2017 aan
Thailand een mooie presentatie had gemaakt, en onze kring had de primeur deze
gepresenteerd te krijgen.
Tijdens deze avond hebben we ook gesproken over de BBQ bij Jos en Jopie op zaterdag
7 juli.
Eén en ander ziet er voor die dag als volgt uit:
• Er wordt een eigen bijdrage van de leden gevraagd van € 12,00. Voor introducés is
dit € 18,00.
• Dit bedrag is incl. drankjes, die door Jos en Jopie gratis ter beschikking worden
gesteld.
• De ontvangst is tussen 14.00 uur en 15.00 met koffie en koek
• Gelegenheid tot een rondgang door het vogelparadijs van Jos en Jopie.
• Grote verloting. Altijd prijs! Kosten €5,00 per lot. (1 lootje per persoon)
• Om ca. 16.00 uur start de BBQ.
• Normale verloting Kosten €0,50 per lot.
• We sluiten de middag af om 19.00 uur
Graag zsm/voor 27 juni aanmelden en betalen op de ABN rekening van de vereniging tnv:
NL89ABNA0520941144
4 augustus: Bezoek Akerne en Jacky Orchids in België. Graag aanmelden uiterlijk 7 juli bij
Jopie i.v.m. reserveren voor deze dag.
Bezoek Arboretum; Wim en Maurice Casteleyn (Regio Antwerpen) hebben een oriënterend
bezoek gebracht aan Arboretum Kalmthout. Daarbij is afgesproken dat we dit willen
organiseren op (3)-4-5 mei 2019. Beide besturen hebben enkele kanttekeningen geplaatst
maar zijn in principe akkoord.
Voor het uitstapje op 4 augustus naar België stellen we een financiële vergoeding voor aan
de chauffeurs/leden.

Wie met 2 leden in een auto komt, krijgt hiervoor €12,50 met een
volle auto €25,00.
Zoals niemand ontgaan zal zijn is Nederland/Europa in de ban van de nieuwe privacy wet.
Wij als vereniging komen daar ook niet onderuit en moeten daarom hier rekening mee gaan
houden. Wij onderzoeken momenteel wat voor onze vereniging het meest noodzakelijke is
om aan deze wet te voldoen. Wij komen daar z.s.m. op terug.
Het bestuur heeft zich ook over een standpunt gebogen, naar aanleiding van vragen van
verschillende leden, om via de vereniging onder verantwoordelijkheid van het bestuur
producten (bestrijdingsmiddelen, kunstmest, oppotmiddelen) t.b.v. de hobby te verkopen.
We zijn van mening dat we dit als bestuur NIET moeten doen. We juichen het wel toe dat
leden dit soort producten onderling willen kopen/verkopen, maar we nemen daar geen
enkele verantwoording voor. Indien er leden zijn die iets aan te bieden hebben, willen we
daar graag in deze nieuwsbrief ruimte voor beschikbaar stellen.

Agenda 2018 orchideeënvereniging Noord West Brabant-Zeeland
18 juni:

mededelingen bestuur
Plantenbespreking
Coelogyne presentatie door Miranda.
verloting

7 juli:

zaterdag, BBQ bij Jos en Jopie + loterij
Zie verder tekst bestuurstafel

4 augustus:

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 vind je orchideeën die in alle
temperatuur zones voorkomen.
Bij beide kwekers kun je uiteraard vele mooie bijzondere planten bekijken en
kopen.
Aan alle deelnemers deze dag, zullen we vooraf de plantenlijsten
verspreiden. Deze zijn ook te downloaden vanaf de website. Tijdens deze dag
rijden we met eigen vervoer (lunch, bestaande uit broodjes, wordt door de
vereniging verzorgd). Horeca bij Jacky tegen redelijke prijzen aanwezig.
Tegen 15.30 – 16.00 uur verwachten we weer huiswaarts te rijden.

Wie met 2 leden in een auto komt, krijgt hiervoor €12,50, met een
volle auto €25,00.
17 september: presentatie Ecuador door Hans v/d Hoeven
15 oktober:
presentatie Herman
19 november: presentatie Miranda Jamaica
15 december: Kerst/eindejaars viering. Deze willen we op dezelfde wijze organiseren zoals
vorig jaar. Dus beginnen we weer om 16.00 uur, nuttigen een hapje en een
drankje en niet te vergeten, we kunnen weer mooie planten winnen tijdens de
verlotingen.
Folbert en Corine hebben toegezegd een niet te moeilijke Quiz voor iedereen
in elkaar te zetten.

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:
30 juni:

Masdevallia bijeenkomst, Botanische Tuinen Utrecht

6 oktober:

van 10.00-16.00 de NOV- plantjes dag in de botanische tuinen in de Uithof te
Utrecht. Druk bezochte orchideeënmarkt 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

27 november Masdevallia bijeenkomst, Botanische Tuinen Utrecht

