Nieuwsbrief februari 2019
Deze maand is er een verlate bestuursvergadering geweest in verband met de vakantie van
Wim. Hij is 18 maart teruggekomen en 19 maart heeft het bestuur weer samen gezeten.
Belangrijk was de terugblik op de Algemene ledenvergadering en verenigingsavond in het
algemeen.
Na de opening was Folbert aan de beurt om weer een aantallen mooie planten te bespreken,
zoals we dat inmiddels wel van hem gewend zijn. Na deze bespreking begonnen we aan de
jaarlijkse algemene ledenvergadering. De notulen hiervan zijn keurig en met veel zorg door
Toon gemaakt. Hiervoor nogmaals dank Toon, want hier gaat ook veel tijd in zitten.
Minpunt van de A.L.V. was de behandeling van het toegevoegde agendapunt over de NOV
boeken door Herman. Vele leden stoorden zich aan het gedrag van Herman, dat als
kwetsend en respectloos werd beoordeeld. Het ongenoegen van de leden uitte zich doordat
een lid tijdens dit onderwerp de zaal verliet en enkele anderen verontwaardigd reageerden.
Tijdens en na de vergadering uitten meerdere leden hun ongenoegen en riepen de
bestuursleden op actie te ondernemen.
Het bestuur heeft daarop enkele mogelijkheden onderzocht en daarbij is besloten Herman
een schriftelijke waarschuwing te moeten geven. Het doel hiervan is herhaling van ongepast
gedrag door leden in de toekomst te voorkomen.
Op de vraag hoever de financiële bevoegdheden van het bestuur gaan is er niets vastgelegd
in de statuten of het huishoudelijk reglement. Het bestuur wil daarom enkele leden met
bestuurlijke ervaring vragen hierover samen te zitten om zich er een mening over te vormen
en het bestuur te kunnen adviseren.
Op de vraag van Irving om te kijken of er nog mogelijk NOV boeken zitten in de voorraad van
de vereniging, heeft het bestuur alles nog eenmaal nagezien. Hieruit zijn nog eens 3 NOV
boeken tevoorschijn gekomen. Deze zullen de komende vergadering aan Irving worden
overhandigd.
Na de pauze was het weer de beurt aan Leo om het 2e deel van zijn kassen te presenteren.
Leo bracht de presentatie met veel liefde voor alles groeit en bloeit.

Tijdens de ALV kwam naar voren dat er meerderheid van de leden graag een
verpotmiddag wil. De keuze hierbij is gevallen op 11 mei bij Piet Hermes in Kapelle.
Het bestuur verwacht hierbij wel een actievere rol van de leden, waar het gaat om
informatie uitwisseling betreffende kennis en kunde over het kweken van orchideeën.
Het verzoek is daarom zoveel mogelijk planten mee te brengen die verpot moeten
worden, waarbij de vereniging zorgdraagt voor het substraat en de leden
ondersteund tijdens het overpotten.

Het gratis jonge plantje wat werd uitgedeeld aan de aanwezige leden tijdens de ALV,
was een Paphiopedulium spicerianum. De natuurlijke vindplaats komt voor in India,
Myanmar, China en het oosten van de Himalaya. Het plantje is prima te kweken op
de vensterbank maar houd wel erg veel van schaduw.

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 maart:

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

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 van de Hoeven 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 + lezing

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:
15-17 maart: Internationale Orchideenausstellung, Orchideenfreunde Aachen,
Dreiländereck. Festhalle Weisweiler, Berliner Ring 1,
52249 Eschweiler (duitsland)
www.orchideenfreunde-aachen.de/ausstelllung
29-30 maart: Open dagen, Jan van der Linden, Brakel
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

8-9 juni:

Open deur dag bij Roellke “TAG DER OFFENEN TÜR” zaterdag 10.00-18.00
en zondag 10.00-16.00 uur. Diverse kwekers uit binnen en buitenland.
https://www.roellke-orchideen.de

