Van de bestuurstafel
Donderdagavond 31 januari, was het bestuur weer te gast bij Jos en Jopie Bouwens voor de
maandelijkse vergadering. Terug blikkend op de eerste verenigingsavond van het nieuwe
jaar, waren we toch weer zeer tevreden over de opkomst van de avond. Ondanks de kou
waren er 35 leden aanwezig en was er een redelijk aantal planten aanwezig op de showtafel.
De leden hadden de planten goed verpakt, de een in een koelbox en de ander in een dichte
kartonnen doos waardoor ze zeker geen kou vatte. Folbert had daarom een ruime keuze om
de planten vakkundig te bespreken. Na een korte pauze was het de beurt aan Leo Bogaart
om het verleden en heden van zijn orchideeën wereld te bespreken. Vooraf gaf Leo aan dat
de lezing uit 2 delen zou bestaan en dat het niet zoveel tijd zou kosten dit te behandelen,
maar dat bleek niet zo te zijn. Het tweede deel gaat Leo nu na de Algemene
ledenvergadering in februari presenteren.
Verder heeft het bestuur de ALV voorbereid en is de invulling van de agenda ter sprake
gekomen. Zo hebben we uitvoerig stilgestaan bij het gecombineerde uitstapje naar Holm en
de daarop volgende BBQ bij Jan van der Linden. Besloten is de leden de keuze te laten of ze
mee willen naar Holm of direct naar Jan willen doorrijden. De mogelijkheid om een bus in te
zetten hebben we nagevraagd en dat komt afhankelijk van de tijdsduur uit tussen de
€ 1000,00 en €1200,00. Dat bedrag is een enorme aanslag op ons vermogen en zeker niet
leuk om in een eigen bijdrage te verwerken. Om een idee te geven; van Etten Leur is het 150
km. naar Holm en van Holm naar Jan is het 110 km. Ons voorstel is daarom om te
carpoolen, zodat zoveel mogelijk leden in de gelegenheid zijn, deze kwekerij te bezoeken.
We hopen hiermee ook een groot aantal leden tegemoet te komen in hun vraag kwekerijen
te bezoeken. We moeten er vaak wel een stukje voor rijden omdat orchideeën kwekerijen
“niet om de hoek” zitten.

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 2019 orchideeënvereniging Noord West Brabant-Zeeland
18 februari:

Algemene ledenvergadering.
Voor de kascontrole zijn Bart Sep en Jacqueline bereid gevonden. Zij gaan de
kas controleren, zodat deze tijdens de ALV geaccordeerd kan worden.
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




2e deel lezing Leo Bogaart
Gratis plantje
Orchideeën verloting

18 maart:

Dirk Bruyninckx, lezing over bemesten en ongediertebestrijding
(zie de website om eventueel planten mee te laten brengen)
http://www.akerne-orchids.com

15 april:

Presentatie van Jos Jansen over aardorchideeën op Rhodos.

20 mei:

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

17 juni:

Lezing Hans Verhoeven 2e deel Ecuador

13 juli:

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

Augustus:

Zomer vakantie.

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 site met alle foto’s van de showtafel: Onze eigen vernieuwde 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

Overige data 2019:
8 -10 maart: Orchideeënshow van Orchideeën Vereniging Brabant Zuid Oost in 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.

Zaterdag 6 april, voorjaars ruil en verkoopbeurs en 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
http://www.orchilim.be

1-2 juni:

Open dagen Akerne orchids Schoten. http://www.akerne-orchids.com

