Van de bestuurstafel
Daags na de verenigingsavond heeft de bestuursvergadering op dinsdag 19 maart bij
Miranda plaats gevonden. Daarbij blikten we eerst terug op de verenigingsavond van
maandag 18 maart, die door 36 leden werd bezocht.
De spreker van deze avond was Dirk Bruyninckx. Dirk is de oprichter van Akerne orchids in
Schoten (België). Tegenwoordig is zijn zoon Kenneth de eigenaar. Voor hij zijn lezing begon
over het herkennen van ziekten en beestjes in onze planten en de legale
bestrijdingsmiddelen die ons daarbij ter wille staan, besprak hij eerst een groot aantal door
de leden meegebrachte planten.
Daarna vertoonde Dirk voor de pauze een aantal virussen en schadelijke beestjes. Na de
pauze besprak Dirk aan de hand van een lijst met toegestane bestrijdingsmiddelen hoe je
ziekten en ongedierte het beste kon aanpakken. Tevens kwamen de meststoffen aan bod
met daarbij de uitleg hoe we de samenstelling ervan op de verpakking moesten
lezen/begrijpen. Voor verschillende mensen was de lezing best wel zware kost, maar dat
was wel noodzakelijk om de problematiek goed te kunnen begrijpen.
Dirk had op ons verzoek een aantal planten meegebracht omdat Herman zich had afgemeld
voor deze avond. Hierdoor hadden we toch voldoende planten voor de verloting.
De oppotmiddag bij Piet Hermes in Kapelle is ook uitgebreid aan bod gekomen. We
organiseren die hetzelfde als vorig jaar. Dat betekend dat de deur bij Piet om 13.15 uur open
gaat en iedereen uitgebreid mag rondkijken in zijn plantenparadijs. Zoals inmiddels bekend
heeft Piet de meest mooie plantjes van over de hele wereld. Om 14.00 uur willen we gaan
starten met de oppot middag. We verwachten heel veel planten van de leden, waarbij we ze
graag van advies willen voorzien. Daarnaast kunnen we de waterkwaliteit van het
meegebracht gietwater meten en bespreken we diverse oppot mogelijkheden.
Wie graag eigengemaakte etenswaren ter keuring wil aanbieden heeft deze middag een
uitgelezen kans. Velen leden zijn bereid koeken en hapjes te testen, dus je mag deze
middag alles aanbieden waarvan je zelf vindt dat het erg lekker is. De middag eindigt om
circa 16.30 uur. Parkeren bij Piet is simpel. Niet op zijn oprit, maar aan de overzijde op het
parkeerterrein of een stukje verder door. In ieder geval in de korte nabijheid.
13 Juli gaan we naar Holm en daarna bij Jan BBQ-en. De eigen bijdrage (BBQ + drinken)
bedraagt €15,00. (niet leden € 20,00) Leden zijn niet verplicht de gehele dag deel te nemen.
We willen graag tussen 10.00-10.30 uur aankomen bij Holm en s’middags tussen 15.0016.00 uur bij Jan zijn. Wanneer er minder dan 20 leden deelnemen gaat deze dag niet door.
Inschrijven is vanaf nu mogelijk. Het bedrag kun je overboeken op NL89ABNA0520941144
of contant tijdens de maandelijkse bijeenkomst. Naast de BBQ houden we 2 verlotingen.
Een met altijd prijs € 5,00 en een normale verloting € 0,50 per lotje.

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
15 april:

Opening
Plantenbespreking
Presentatie/lezing door Jos Jansen over aardorchideeën op Rhodos
Plantenverloting

11 mei:

Oppotmiddag bij Piet Hermes. Adres van Piet:
Biezelingsestraat 13, 4421BL, Kapelle.
Neem op de A58 afrit 34 naar Kapelle.
Ga verder op de Rijksweg/N289. Neem de Smokkelhoekweg naar de
Biezelingsestraat. Na 6 min. (2,9 km) sta je bij Piet, op nr. 13, voor de deur.
Aan de overzijde van Piet zijn oprit is een parkeerterrein en als die vol is kun
je ca. 100 meter verderop je auto parkeren bij Albert Heijn.
Voor de koffie of een verfrissing wordt gezorgd.

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.
Adres Holm: Alte Bahn 206, 47551 Bedburg-Hau, Duitsland. Dit is net over de
grens, nabij Kalkar. Indien je je op tijd aanmeld, zal het geen probleem zijn te
carpoolen. Voor eten en drinken zal worden gezorgd, zonder extra kosten.
www.orchideen-holm.de Op de site is alleen het assortiment in te zien. Holm is
een groothandel en daarom is alle info niet openbaar. De deelnemers
ontvangen op tijd een actuele prijslijst. Aankomst bij Holm staat gepland om
10.00-10.30 uur. Bij Jan worden we tussen 16.00-17.00 uur verwacht. Eten en
drinken bij Jan kost €15,00 en niet leden € 20,00. Dit bedrag graag op tijd
overboeken op NL89ABNA0520941144 of contant tijdens de maandelijkse
bijeenkomst. Jan zijn adres is: Engsteeg 2, 5306 TM Brakel.
Telefoon: 0418 671 686

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: http://www.orchidee-wbz.nl
Facebook NOV: https://www.facebook.com/groups/1874472389489657/
De grootste Orchideeën encyclopedie: http://www.orchidspecies.com

Overige data 2019:
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

