Van de bestuurstafel
Woensdag 20 september, 2 dagen na de verenigingsavond, kwamen we als bestuur weer
bijeen. We konden terug kijken op een succesvolle avond met een opkomst van 38 leden,
waaronder een nieuw lid. Het gaat om Piet Hermes, uit Kapelle. Hij was in het verleden al
eerder lid, maar door familie omstandigheden is hij er tijdelijk “tussenuit” geweest. Heel erg
positief waren ook de vele showplanten die door de leden waren meegebracht en waarvan er
een aantal door Folbert zijn besproken.
Wederom is de organisatie voor het weekend (7-8 oktober) bij Intratuin besproken.
Donderdagavond 18.00 uur, moeten de planten bij Intratuin worden aangeleverd.
De locatie is als volgt te vinden:
de parkeerplaats oprijden en dan aan de zijkant, net voorbij de hoofdingang, daar kunt je de
planten en andere overige materialen lossen.
Leden kunnen hun planten daar direct aanleveren, of anders bij de volgende leden:
Jaap, Jopie, Miranda, Leo, René, Toon of Wim. Jos Bouwens draagt zorg voor het ophalen
van de planten bij Jan v/d Linden.
Een aantal leden nemen de planten bij Intratuin in ontvangst en voorzien de planten van een
etiket met de naam van de eigenaar. Vergeet niet de uitgereikte lijst met de plantnamen in te
leveren. Heb je geen lijst dan volstaat ook een gewoon briefje met de plantnamen. Deze lijst
is ook noodzakelijk om tijdens de verloting in november iedereen van het juiste aantal lootjes
te voorzien.
De planten kunnen vanaf maandag weer op dezelfde wijze retour worden genomen.
Tijdens de Intratuin dagen zullen de planten prima worden verzorgt en bewaakt door Leo.
Intratuin verzorgt het eten en drinken aan de leden die zich inzetten tijdens deze dagen.
Toon gaat alles op de video vastleggen, zodat we nadien alles nog eens op ons gemak
kunnen bekijken.
Voor zaterdag 7 oktober, kunnen we nog wel wat hulp gebruiken. Hiervoor kun je je
aanmelden bij Jopie.
Toon tipte het bestuur in de pauze met enkele opmerkingen en mogelijke toevoegingen
aangaande het huishoudelijk reglement. Deze punten zijn besproken en zullen deels worden
toegevoegd aan het concept wat ruim op tijd, opnieuw zal worden verspreid voor de ALV.
Tijdens de Algemene Leden Vergadering 2017, is de contributie voor 2018 vastgesteld op
€ 20,00 voor leden en €5,00 voor huisleden. Leden worden hierbij verzocht deze bijdrage
vóór 31 december op rek: NL89ABNA0520941144 over te boeken. Contant tijdens de
maandelijkse bijeenkomst is ook goed.
Het contract om de website in de lucht te houden is met 1 jaar verlengt. Het bestuur wil
tijdens de algemene ledenvergadering de mening van de leden peilen, of het zinvol is
hiermee door te gaan of niet. Volgens Herman, onze beheerder, is er weinig animo qua
bezoekersaantallen.

Agenda 2017 orchideeënvereniging Noord West Brabant-Zeeland
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
Uiteraard verwachten we dat de leden zoveel mogelijk (bloeiende/decoratie
planten aan bieden om onze stand aan te kleden. Iedere meegebrachte

bloeiende orchidee, levert je 3 loten op voor de verloting, tijdens de
ledenvergadering van oktober.

16 oktober:

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

6 november: Bezoek aan orchideeën liefhebber Piet Dubbeldam. 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.
Leden kunnen zich voor dit bezoek aanmelden bij Jopie. We kunnen er terecht
in 2 groepen, dit omdat de ruimte beperkt is.
Adres Piet Dubbeldam: Slobbegorsedijk 11, Heijningen.
Route vanuit richting Bergen op Zoom:
Neem afslag 21, Roosendaal-Noord, Richting Oud Gastel
Ga verder op de N268, richting Heijningen. Rij dan via de Appelaarsedijk naar
de Jufvrouwenweg in Fijnaart, Ga verder op de Jufvrouwenweg, kwartiersedijk
naar de Slobbegorsedijk in Heijningen.
20 november: mededelingen
Plantenbespreking van de meegebrachte planten
Lezing door Miranda over haar reis naar Cuba en de orchideeën die ze daar
heeft gevonden.
planten verloting voor de leden die planten hebben beschikbaar gesteld bij
Intratuin en de maandelijkse orchideeën verloting
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)

Let op: tot 18.00 uur is het in de omgeving van Marktzicht vrijwel overal
betaald parkeren.

Voorlopige Agenda 2018. orchideeënvereniging Noord West BrabantZeeland
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
Gratis plantje
Orchideeën verloting

19 februari:

Algemene ledenvergadering
Planten bespreking
Presentatie
Orchideeën verloting

19 maart:
21 april:
18 juni:
7 juli:
4 augustus:
15 december:

Europese orchideeën
Oppotmiddag Vrederust
zaterdag, BBQ bij Jos en Jopie + loterij
zaterdag, bezoek kweker + presentatie
Kerst/eindejaars viering

Ideeën en suggesties van de leden zijn altijd welkom

Belangrijke data’s:
7 oktober:

NOV plantjesdag in de Botanische tuinen, Utrecht.

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.

23-25 maart

European Orchid Council Conference and Exhibition, Paris, 2018
EOC 2018Scientific conference

