Van de bestuurstafel
Na 2 activiteiten de afgelopen maand, kwam het bestuur op maandag 27 mei bijeen in
Huijbergen. Op 11 mei was er de oppotmiddag bij Piet Hermes. Er waren 27 leden bij Piet
aanwezig en onder het genot van een hapje en een drankje begon Hans van der Hoeven
uitleg te geven over hoe hij decoratieve halve eieren maakt, om er orchideeën/tillandsia’s op
te laten groeien. Na de pauze, waarbij iedereen de kans benutte om bij Piet rond te kijken,
volgde het verpotten. Hierbij gingen de leden zeer actief aan de slag, vaak bijgestaan door
de meer ervaren leden van de vereniging. Wel liepen we een klein half uurtje uit op de
geplande afsluiting. Al met al een bijzonder geslaagde middag en zeker voor herhaling
vatbaar.
Maandag 20 mei was de maandelijkse verenigingsavond. Na de opening was het weer het
woord aan Folbert om een aantal meegebrachte planten te bespreken. De keuze was
moeilijk, want de showtafel stond weer helemaal vol met mooie planten. Ger Rommelaars
was deze avond de genodigde gast en hij toonde de wijze waarop hij zijn orchideeën hobby
in de loopt der jaren beleeft heeft. Na de pauze lag de nadruk op de orchideeën soorten die
hij in de loop der jaren verzameld heeft. Hierbij was duidelijk zichtbaar dat Ger nog een
hobby heeft en dat is fotograferen. Er zaten werkelijk schitterende plaatjes bij.
Na de presentatie van Ger was het weer tijd voor de plantenverloting. Jan had zijn best
gedaan om een mooie selectie planten mee te brengen. Daarnaast probeert het bestuur
iedere maand de bibliotheek boeken te verloten maar helaas blijven die altijd tot het laatste
liggen.
Het bestuur is inmiddels weer aan het nadenken over de invulling van de agenda 2020!
We willen de leden hierbij vragen, ook na te denken over de invulling ervan en met ideeën te
komen.
13 Juli gaan we naar Holm en daarna is er bij Jan van der Linden een BBQ. (ook hier zijn
orchideeën en andere bijzondere planten te koop. LET OP, Jan heeft geen pin!) ) Holm is
een orchideeën vermeerderingsbedrijf, waar tevens een verkoopgedeelte bij hoort. Op de
kwekerij is het mogelijk gewoon Nederlands te praten. Dat zal het voor velen van ons een
stuk makkelijker maken. Het bedrijf is ook kort over de grens gelegen. 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 15.00-16.00 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 (max 1 lotje per persoon) en een
normale verloting € 0,50 per lotje.
Het huren van een bus kost circa €1000,00 tot €1200,00. Dit is voor de vereniging een
enorm bedrag, wat een grote aanslag op de kas betekend. Daarom is gekozen om met eigen
vervoer te rijden. Om een idee te krijgen hoe groot de afstand is: van Holm naar Jan is het
106 km. van Marktzicht naar Holm is het 150 km en vanaf Marktzicht naar Jan is 53
kilometer. Wanneer je je op tijd aanmeld kunnen we de gegevens delen, zodat je kan
Carpoolen.

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
17 juni:

Opening
Plantenbespreking
Lezing Hans van de Hoeven 2e deel Ecuador
Plantenverloting

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 de koffie wordt gezorgd.
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: presentatie door Chris Fun, over schomburgkia’s
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:
5 oktober:

NOV plantendag, van 10.00 - 16:30 uur in de Botanische tuin de Uithof..

