Van de bestuurstafel
Dinsdag 2 juli waren we bij Miranda op de koffie en bespraken we de laatste verenigingsavond en het komende uitstapje naar Holm en de BBQ bij Jan v.d. Linden.
De verenigingsavond van juni werd door 34 leden (inclusief 2 introducés) bijgewoond. Na de
plantenbespreking door Hans Vastenhoud, was het woord aan Hans van der Hoeven. Hij
presenteerde het 2e deel van de reis, die hij met zijn vrouw Bep naar Ecuador maakte.
Naast mooie culturele beelden ook vele foto’s van orchideeën welke vochtiger gehouden
moeten worden.
Jan v.d. Linden had circa 18 mooie planten meegebracht voor de verloting deze zijn ,
aangevuld met enkele boeken uit onze oude bibliotheek.
Tijdens de bestuursavond hebben we nog gesproken over het uitstapje naar Holm en J. v.d.
Linden. Een groep van ca. 20 leden gaat naar Holm en met ca. 25 leden gaat we BBQ-en bij
Jan. Naar beiden adressen is het vervoer onderling geregeld. Bij Holm worden we tussen
10.00-10.30 uur met koffie, thee en koek ontvangen. Na een rondleiding in de kassen is er
gelegenheid tot het kopen van orchideeën. In de middag vertrekken we naar Jan, waar we
tussen 15.00-16.00uur worden verwacht. Mocht je je alsnog willen opgeven voor de BBQ,
dan is dat tot 10 juli nog mogelijk. De eigen bijdrage (BBQ + drinken) bedraagt €15,00. (niet
leden € 20,00) Leden zijn niet verplicht de gehele dag deel te nemen. Het bedrag kun je
overboeken op NL89ABNA0520941144.Naast de BBQ houden we 2 verlotingen. Eén met
altijd prijs € 5,00 (max 1 lotje per persoon) en een normale verloting € 0,50 per lotje.
Het bestuur heeft omtrent de problematiek van de website, wederom contact gehad met de
NOV voorzitter. Enkele voorstellen en ideeën hierover zijn besproken en we verwachten
binnen enkele weken een goede oplossing in handen te hebben.
Na de vakantie starten we op 16 september het nieuwe seizoen met een lezing van een der
grootste orchideeën kenners in Nederland, namelijk Art Vogel. Art was jarenlang kas-chef
van de Hortus Botanicus in Leiden en heeft vele reizen gemaakt naar orchideeënrijke
gebieden.
Deze avond geeft hij een lezing over een van zijn reizen naar Papoea Nieuw-Guinea. Als
orchideeën liefhebber is dit een avond die je zeker niet mag missen.

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
13 juli :

uitstapje naar Holm en Jan v.d. Linden:
Adres Holm: Alte Bahn 206, 47551 Bedburg-Hau, Duitsland. Dit is net over de
grens, nabij Kalkar..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. Aankomst bij Holm staat gepland om 10.00-10.30 uur.
Bij Jan worden we tussen 15.00-16.00 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.

16 september:





21 oktober:

Opening
Plantenbespreking
Lezing door Art Vogel over zijn reizen naar Papoea Nieuw-Guinea.
Art was jarenlang kas-chef van de Hortus Botanicus in Leiden en heeft
vele reizen gemaakt naar orchideeënrijke gebieden.
Deze avond geeft hij een lezing over één van zijn reizen naar Papoea
Nieuw-Guinea. Als orchideeën liefhebber is dit een avond die je zeker
niet mag missen.
Plantenverloting

Plantenveiling onder voorbehoud + lezing

18 november: presentatie door Chris Fun, over schomburgkia’s
14 december: Kerstbijeenkomst

Agenda 2020 orchideeënvereniging Noord West Brabant-Zeeland
21 januari:
17 februari: Algemene Leden vergadering
16 maart:
20 april:
18 mei:
15 juni:
20 juli:
21 september:
19 oktober:
16 november:
18december:

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 orchideeën markt, van 10.00 - 16:30 uur in de Botanische tuin de Uithof,
in Utrecht.

