Van de bestuurstafel
In de avond van 20 november, kwam ten huize van Miranda, te Oud Gastel, gelegen in de
gemeente van het Brabantse Halderberge, het bestuur na de maandelijkse verenigingsavond
weer bijeen.
Tijdens het nuttigen van koffie/thee met een heerlijk stukje speculaasgebak, concludeerden
we als bestuur dat de verenigingsavond weer geslaagd was. Met 38 leden hadden we een
mooie opkomst. Daarnaast deed Folbert zijn uiterste best, een aantal door de leden
meegebrachte bloeiende planten te bespreken. Er werd gediscussieerd over de oorzaak van
enkele meegebrachte planten die niet wilden bloeien.
We waren voornemens de verenigingsavond op tijd te laten eindigen, dus werd de klok goed
in de gaten gehouden. Na een korte pauze startte Miranda haar presentatie over haar
vakantie in het mooie Jamaica. Hierbij kwamen naast de roots van Bob Marley de
orchideeën uitgebreid aan bod.
Tijdens deze avond verwelkomden we ook een nieuw kring- en huislid. Het gaat om
Jeannette Van Honk-Euwema en haar man. Zij hebben lange tijd in Brazilië gewoond en zijn
nu in Vlissingen gaan wonen. Samen zijn ze niet geheel onbekend in de orchideeën wereld.
Tevens hebben we de poster getoond die we gaan gebruiken voor de promotie van ons
Orchideeën weekend in Kalmthout. Deze poster is als bijlage toegevoegd aan de
nieuwsbrief. Leden kunnen deze poster gratis bestellen op A3 en A4 formaat bij een van de
bestuursleden, per mail of tijdens de verenigingsavonden. We hebben deze posters niet op
voorraad maar printen die op bestelling.
We willen de leden vragen die de contributie nog niet hebben betaald, deze z.s.m. over te
boeken op NL89ABNA0520941144 of contant tijdens de maandelijkse bijeenkomst. De
contributie voor 2019 is vastgesteld op € 20,00 voor leden en €10,00 voor huisleden.
Dit zelfde geld voor het bijwonen van de Kerst/eindejaars viering die op 15 december wordt
gehouden in Marktzicht. Inmiddels hebben zich al ruim 29 leden aangemeld. Leden kunnen
zich nog aanmelden bij Jopie tot uiterlijk 9 december en gelijkertijd hun bijdrage overboeken
op de ABN rekening. (€ 12,50 pp voor leden en € 20,-- pp voor max 2 introducees)

Te koop aangeboden voor onze leden:
Peters “Orchid Special” orchideeën-mest, 20-12-20+3MG+TE.
Dit is een speciaal voor de professionele orchideeën kwekers ontwikkelde meststof.
1 kilo> €10,00
500 gram €6,50
250 gram € 3,50
Te bestellen bij Wim de Groot, gwajdegroot@kpnmail.nl of 0651707103.

Agenda 2018 orchideeënvereniging Noord West Brabant-Zeeland
15 december: Kerst/eindejaars viering bij Marktzicht. Deze willen we op dezelfde wijze
organiseren zoals vorig jaar.
Het programma ziet er als volgt uit:
• Ontvangst met een drankje
• Voorgerechten buffet
• Folbert en Corine hebben toegezegd een niet te moeilijke Quiz in elkaar te
zetten.

• Hoofdgerechten buffet
• Uitslagen quiz met orchideeën prijzen
• Altijd prijs verloting (1 lot per persoon)
• 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,-muntjes en verlotingen niet inbegrepen, quiz gratis)

Agenda 2019 orchideeënvereniging Noord West Brabant-Zeeland
21 januari:

Presentatie over de kassen van Leo.

18 februari:

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
• Wim treedt statutair af, maar is herkiesbaar
• Bestuursleden zijn van harte welkom
6. Huishoudelijk reglement
7. WVTTK: (Wat Verder Ter Tafel Komt):
• agenda 2019
8. Rondvraag
Lezing
Gratis plantje
Orchideeën verloting

18 maart:

Dirk Bruyninckx, lezing over bemesten en ongediertebestrijding

15 april:

Presentatie van Jos Jansen over aardorchideeën op Rhodos.

20 mei:

Ger Rommelaars, lezing over 9 jaar ervaring met zijn plantjes.

17 juni:
13 juli:

Bezoek orchideeën kwekerij Holm en daarna bezoeken we Jan v. Linden
met aansluitend een BBQ.

Augustus:
16 september: Art Vogel over zijn reizen naar Papoea Nieuw-Guinea
21 oktober:

Plantenveiling onder voorbehoud

18 november:
14 december: Kerstbijeenkomst

Internet adressen:
Onze eigen vernieuwde site met alle foto’s van de showtafel:
http://www.orchidee-wbz.nl is online.
Facebook NOV: https://www.facebook.com/groups/1874472389489657/
De grootste Orchideeën encyclopedie: http://www.orchidspecies.com

Overige data 2018:
15 december: 9e open Cattleya-dag van 10 tot 18 uur bij Chris Loncke, Oude Ieperweg
26A, 8210 Loppem, België, met verkoop van zeldzame oude hybriden,
info: chris@frambofruit.be

Overige data 2019:
8-9-10 maart Orchideeënshow van Orchideeën Vereniging Brabant Zuid Oost, Tuincentrum
de Biezen, Biezenweg 2, Beek en Donk
9-10 maart: Tag der offenen Tür bij Orchideen Lucke, Inh. Jörg Frehsonke.
Bergschenweg 6, Neukirchen-Vluyn Duitsland www.orchideen-lucke.de
15-17 maart: Internationale Orchideenausstellung, Orchideenfreunde Aachen,
Dreiländereck. Festhalle Weisweiler, Berliner Ring 1,
52249 Eschweiler (duitsland)
www.orchideenfreunde-aachen.de/ausstelllung
28-31 maart: Dresdner Ostern 2019. Grootste jaarlijkse orchideeën treffen, met vele (int)
nationale verkopers in Dresden, Duitsland. (Is een stukje reizen maar wel de
moeite waard). www.orchideenwelt-dresden.de
6 – 7 april

NOV weekend, Gemeenschapshuis Parkzicht, Helmond.
Op zaterdag 6 april, na lange tijd van afwezigheid weer de voorjaars ruil en
verkoopbeurs en op zondag 7 april het OrchideeZA Symposium, met
internationale sprekers.

12-14. april: "Faszination Orchideen", Orchideenausstellung der D.O.G.-Gruppe
München. www.orchidee-muenchen.de en www.faszination-orchideen.info
20 april:

Ruil en verkoopbeurs, Orchideeën vereniging kring Arnhem, in de Lebret.
Lebretweg 51 Oosterbeek. Van 10.00-14.00 uur. Entree € 1,00, met
tafelkeuring van de KCO.

20-22 april:

Orchilim 2019 OVV Limburg, in de luchtfabriek, Marktplein 5 Heusden zolder

3-4-5 mei:

Orchideeën weekend in Arboretum van Kalmthout (België),
georganiseerd door Kring West Brabant, Zeeland en de OVV regio
Antwerpen. www.arboretumkalmthout.be

