Van de bestuurstafel
Beste leden, het kan niet op, we hebben nu 2 nieuwsbrieven in een maand. Op dinsdag 18
september hebben we zoals gewoonlijk na een verenigingsavond, samen gezeten, maar ook
omdat er veel werk aan de winkel is. Terugblikkend een prima opkomst van 35 leden en dat
is voor de 1e bijeenkomst na de vakantieperiode niet slecht. Ook waren er veel planten
meegebracht, waarvan er een deel vakkundig door Folbert werden besproken. Na de pauze
presenteerde Hans het 1e deel van zijn bezoek en ervaringen aan Ecuador. Het 2e deel komt
in 2019 op de agenda. Voor de verloting was er weer een ruime hoeveelheid mooie planten
meegebracht door Jan en Herman.
De komende tijd komen er veel dingen op ons af, zoals de activiteiten richting eind dit jaar,
de activiteiten agenda voor volgend jaar en natuurlijk de voor ons grote organisatie tbv. het
orchideeën weekend in het Arboretum van Kalmthout.
Allereerst hebben we nog nagepraat over de grote teleurstelling betreffende de geplande
tentoonstelling bij Intratuin. Het aanbod van €150,00 aan sponsorgeld konden we echter niet
accepteren. Met dit bedrag komen we niet uit de kosten. Wanneer je al het idee hebt dat er
een aantal nieuwe leden uit voortkomen, kun je altijd nog het risico nemen, maar dat is uit de
ervaring van vorig jaar niet gebleken. We hebben dit debacle daarom snel achter ons
gelaten en ons weer op het hier en nu gericht.
We zijn tenslotte een gezonde vereniging met voldoende activiteiten en geld in de kas. Maar
het is natuurlijk niet zo dat we het geld over de balk kunnen gooien en met het huidige beleid
gaan we heel ver komen. De komende jaren zien er daarom zonnig uit.
Zoals gezegd, het orchideeën weekend bij het Arboretum in Kalmthout. Daar gaan we ons
vanaf nu ten volle op richten. We hebben uitgebreid gesproken over zaken die specifiek
vanuit onze zijde moeten worden georganiseerd zoals de medewerking van kringen, verkoop
en Botanische tuinen.
De website wordt veranderd en pakt ook voordeliger uit voor de vereniging. Het bestuur is
akkoord met de tekst en de Lay-out hiervan.
Aan het concept van de kerstviering willen we ook dit jaar niet teveel wijzigingen. Het
programma staat in de agenda vermeld.

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 oktober:

Opening
Plantenbespreking
presentatie door Herman over miniaturen
plantenverloting

19 november: presentatie Miranda Jamaica

15 december: Kerst/eindejaars viering. 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
• 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)

Agenda 2019 orchideeënvereniging Noord West Brabant-Zeeland
21 januari:

Presentatie over de kassen van Leo.

18 februari:

Algemene ledenvergadering

18 maart:
15 april:
20 mei:

Ger Rommelaars, over 9 jaar ervaring met zijn plantjes.

17 juni:
13 juli:

Bezoek en BBQ

Augustus:
16 september: Art Vogel over zijn reizen naar Papoea Nieuw-Guinea
21 oktober:
18 november:
14 december: kerstbijeenkomst

Internet adressen:
Onze eigen site met alle foto’s van de showtafel: http://www.orchidee-wbz.nl
(Er wordt momenteel door Herman, hard gewerkt aan een nieuwe website.
Binnenkort meer hierover. De huidige is nog gewoon in de lucht.)
Facebook NOV: https://www.facebook.com/groups/1874472389489657/
De grootste Orchideeën encyclopedie: http://www.orchidspecies.com

Overige data 2018:
6 oktober:

van 10.00-16.00 de NOV- plantjes dag in de botanische tuinen in de Uithof te
Utrecht. Drukbezochte 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

26-27oktober: Open deur dagen bij Jan van de Linden http://www.orchideeenvdlinden.nl
3-4november: Tag Der Offenen Tür bij Röllke www.roellke-orchideen.de
26 november: Vergadering van de NOV, 10:00-13:00 uur, Wachendorffzaal van de
Botanische Tuinen Utrecht
27 november: Masdevallia bijeenkomst, Botanische Tuinen Utrecht
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:
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
12-14. april: "Faszination Orchideen", Orchideenausstellung der D.O.G.-Gruppe
München. www.orchidee-muenchen.de en www.faszination-orchideen.info
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

