Van de bestuurstafel
22 November was het bestuur weer bijeen voor het maandelijkse overleg. Terug blikkend
naar de laatste verenigingsavond, bezocht door 36 leden, zijn we toch weer tevreden. Ook
over het bezoek aan Piet Dubbeldam aan zijn indrukwekkende verzameling hebben we
mooie herinneringen overgehouden. Herman besprak tijdens de verenigingsavond een
aantal van de vele meegebrachte planten en Miranda presenteerde haar Cuba reis die ze dit
jaar maakte. Einde van de avond waren er veel planten te verloten, dat kwam mede door de
extra verloting i.v.m. de aangeleverde planten door de leden, tijdens het Intratuin weekend.
Voor de kascommissie zijn Bart Sep en Piet Fase bereid gevonden. Zij gaan de kas
controleren, zodat deze tijdens de ALV geaccordeerd kan worden.
Voorlopige punten voor de algemene ledenvergadering op 19 februari zijn:
• Huishoudelijk reglement
• Kascommissie
• Financieel jaarverslag
• Wat moet er gebeuren met de bibliotheek? Er zijn geen leden meer die boeken willen
lenen!
• Wat vinden de leden van de nieuwsbrief? en de frequentie ervan?
• Ideeën en meningen van leden in het algemeen
• Miranda treedt statutair af, maar is direct herkiesbaar.
De evaluatie van het Intratuin weekend is geweest. Alle goede en minder goed verlopen
punten zijn aan bod gekomen en men gaf aan graag volgend jaar opnieuw een weekend te
willen organiseren.
In samenwerking met het Arboretum Kalmthout was het idee om in april een orchideeën
weekend te organiseren. Na veel wikken en wegen heeft het bestuur besloten dit weekend
niet te organiseren. Het gaat hierbij om een vrij grote ruimte met verkoop. De organisatie
vergt veel voorbereiding en daar is het te kort dag voor. We zijn nu in overleg een nieuwe
datum te bespreken.
De kassen op Vrederust zijn in het kader van bezuinigingen afgebroken en dat is jammer,
omdat we daar volgend jaar wederom onze oppotmiddag hadden gepland. We zijn daarom
naarstig op zoek naar een alternatieve locatie.
Met het verspreiden van de december Nieuwsbrief, zal een eindejaar-puzzel worden
meegestuurd die door Toon is gemaakt.
In de vorige Nieuwsbrief is een foutje geslopen in het contributiebedrag van de huisleden.
De contributie voor 2018 is vastgesteld op € 20,00 voor leden en €10,00 voor huisleden.
Leden worden verzocht deze bijdrage vóór 31 december op rek: NL89ABNA0520941144
over te boeken. Contant tijdens de maandelijkse bijeenkomst is ook goed.

Agenda 2017 orchideeënvereniging Noord West Brabant-Zeeland
16 december: deze keer op zaterdag een gezellige kerst/eindejaars bijeenkomst.
Het programma ziet er als volgt uit:
• Ontvangst met een drankje
• Voorgerechten buffet
• Niet te moeilijke quiz met orchideeën prijzen
• Hoofdgerechten buffet
• Uitslagen quiz

• Altijd prijs verloting
• Dessert buffet
• Kerstverloting
De zaal is open vanaf 16.00 uur en we beginnen om 16.30 uur
De avond eindigt om circa 23.00 uur. Zo hebben we voldoende tijd voor een
gezellig samenzijn.
Voor deze avond vragen we een eigen bijdrage van € 12,50 voor leden en
€ 20,00 p.p. voor max. 2 introducees. Betaling kan worden overgeboekt op:
NL89ABNA0520941144 of contant tijdens de maandelijkse bijeenkomst.
(Drankjes en verlotingen niet inbegrepen, quiz gratis)
OPGAVE (EN BETALING) UITERLIJK VRIJDAG 8 DECEMBER BIJ JOPIE

Het verslag van het bezoek aan Piet Dubbeldam
Maandagavond 6 november werden wij vanaf 19.00 bij Piet Dubbeldam in Fijnaart verwacht
om naar zijn orchideeën te komen kijken.
Na een kop koffie met Surinaamse koek gingen we naar Piet zijn kas welke zich bevindt
boven een oude koeienstal.
Piet heeft de dakplaten gedeeltelijk vervangen door polycarbonaatplaten. Hierdoor is er een
hoge lichte ruimte ontstaan waar hij 3 ruimtes met verschillende temperaturen heeft
gecreëerd. De luchtvochtigheid wordt middels een Adiabatische koeling geregeld. Door het
constant stromen van water door de kanaalplaten is de temperatuur ook laag te houden in de
zomer.
Piet zijn passie zijn Pleurothallis. Hij heeft ze in alle soorten en maten.
Van extreem grote planten tot hele kleine planten. De bloemen variëren in grootte van mm’s
naar cm’s groot. Geen enkele plant is het zelfde.
Tijdens ons bezoek stond er heel veel in bloei. Naar eigen zeggen viel het wel mee en
bloeien de meeste planten in januari/februari….. WAUWWW dat moet een feest zijn!
(Met wat er nu bloeide zou ik in mijn kasje al dik tevreden zijn!)
Ik heb 2 ½ uur mijn ogen uit gekeken en iedere keer ontdekte ik weer iets wat in bloei stond.
Voor degene die niet mee gegaan zijn. Een gemiste kans!
Degene die wel gegaan zijn. De stek die we gekregen hebben is een Acroniae rowleeii.
Benieuwd wie er het eerst bloemen aan heeft.
We hebben Piet naast een mooie bos bloemen het lidmaatschap van de vereniging gegeven
voor 2018. Dus als zijn drukke schema het toe laat zal hij misschien een keer aanschuiven.
Piet nogmaals bedankt, namens onze vereniging,
Miranda

Voorlopige Agenda 2018 orchideeënvereniging Noord West Brabant-Zeeland
15 januari:

Nieuwjaarsborrel
Tijdens deze avond vragen we de leden eigengemaakte snacks, hapjes of
taart mee te brengen. Wel graag vooraf aan Jopie kenbaar maken wat we

kunnen verwachten. Dit is ook nieuw voor ons dus we willen het zo goed
mogelijk coördineren.
Planten bespreking
Video presentatie van Toon over Intratuin
Presentatie kassenbouw door Leo
Gratis plantje
Orchideeën verloting
19 februari:

Algemene ledenvergadering
Planten bespreking
Presentatie Thema orchideeën groep
Orchideeën verloting

19 maart:

Europese orchideeën door Patrick Mannens

21 april:
Oppotmiddag Vrederust?? Onder voorbehoud
21 mei:
18 juni:
7 juli:
zaterdag, BBQ bij Jos en Jopie + loterij
4 augustus:
zaterdag, bezoek kweker + presentatie
17 september:
15 oktober:
19 november:
15 december: Kerst/eindejaars viering

Ideeën en suggesties van de leden zijn altijd welkom

Belangrijke overige data’s:
2-4 maart

Orchideeënshow van Orchideeën Vereniging Brabant Zuid Oost, Beek en
Donk

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

21 april:

Internationale ruil- en verkoopbeurs Kring Arnhem + KCO tafelkeuring
(Deze beurs is vergelijkbaar met de NOV plantjesdag in het najaar)

https://arnhemseorchkring.wordpress.com
12 mei:

Open dag Judith Prins Tuinorchideeën, judithprinstuinorchidee.nl

19-21 mei:

16e editie van Orchidays, Binche, België, www.orchidays.be

2-3 juni:

Open dag Akerne, Schoten, België, www.akerne-orchids.com

9. - 10. Juni: Tag Der Offenen Tür Bij Roellke In Der Gärtnerei mit Gästen aus dem Inund Ausland.

