Van de bestuurstafel
Maandag 4 november kwam het bestuur bij Jopie samen. Het was deze keer later
dan gebruikelijk i.v.m. vakanties van 2 bestuursleden.
Tijdens de laatste verenigingsavond (door 36 leden bezocht) en na de
plantenbespreking door Folbert, hebben we na een aantal jaren weer eens een
plantenveilig georganiseerd. Er waren 5 leden die een aantal planten aanboden, die
tijdens de veiling vlot van eigenaar wisselden. Omdat 10% van opbrengst voor de
verenigingskas is, heeft deze veiling € 14,80 opgebracht. Na de plantenveiling en
pauze, gaf Jan van de Linden een presentatie over de geschiedenis van het
orchideeën kweken en besprak een groot aantal soorten orchideeën.
We hebben een verzoek gekregen van het Arboretum in Oudenbosch, of we
geïnteresseerd zijn, weer een orchideeënshow te organiseren. Het bestuur zag dit al
snel zitten en na eerst de bouwploeg hierover geïnformeerd te hebben, hebben we
zaterdag 2 november hierover samen gezeten in het Arboretum. De periode is
vastgesteld op 11-12 en 13 april, omdat dit het paasweekend betreft lijkt dit ons een
mooie kans ons als kring, goed te presenteren.
Omdat we al ervaring hadden met een eerdere show in het Arboretum kunnen we
deels gebruik maken van het oude draaiboek. Tevens waren Leo, René en Toon
direct bereid samen een werkgroep te vormen, zodat deze show wederom een
succes kan gaan worden. Uiteraard verwachten we ook veel medewerking van de
leden. Zodra meer details bekend zijn zullen we dat op de verenigingsavonden en in
de Nieuwsbrieven gaan melden.
Aan de show van de NOV kring “Brabant, Zuid Oost” die het laatste weekend van
oktober was georganiseerd. hebben we deze keer niet deelgenomen. Uit de media
moesten we vernemen dat deze show werd georganiseerd en onze Kring als
deelnemer op de poster stond vermeld. Helaas waren wij niet officieel uitgenodigd.
Het bestuur heeft per mail wel naar het bestuur van BZO gereageerd en de gehele
gang van zaken ten zeerste betreurd.
Tijdens de laatste verenigingsavond hebben de aanwezige leden hun voorkeur(en)
op het enquête formulier kunnen aangeven, zodat het bestuur makkelijker de keuze
voor het uitstapje van volgend jaar kan bepalen.
Een bezoek aan de Botanische tuin van Leiden met een uitgebreid bezoek aan de
orchideeënkassen, kreeg van 23 Leden.de meeste stemmen. 17 Stemmen waren er
voor het rondje langs kwekerijen in het Westland en 7 stemmen voor het bezoek aan
de 2 Duitse kwekerijen, Schwerter en Lucke.
Omdat er de laatste vergadering stemmen op gingen een busje in te zetten, zullen
we gaan inventariseren welke wijze van vervoer het beste is. Het bestuur zal daar
diegene die het voorstelden, bij betrekken.
Orchideeën kring “Hart van Brabant” organiseert op 7 december 2019 een excursie
naar 2 kwekers in België, met een buffet als feestelijke afsluiting van dit kringjaar.
Nu stelt deze kring, ook onze leden in de gelegenheid hier aan deel te nemen.

In de bijlage kun je alle informatie over deze mooie dag lezen.
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, dan kun je die rechtstreeks, per E-Mail
aan Ger Rommelaars stellen.

Tijdens de laatste verenigingsavond heeft Jan van de Linden alle leden
uitgenodigd, zijn (bijna) bloeiende Paphiopedilum spicerianum (die we
tijdens de laatste ALV hebben uitgereikt) de komende novemberverenigingsavond mee te brengen. Jan gaat dan de beste beoordelen.

Kerstbijeenkomst 14 december

Wegens de grote belangstelling van de laatste jaren sluiten we ook dit jaar weer af met de
inmiddels bekende Kerstviering, met ook dit jaar weer met een eenvoudige Quiz, die dit jaar
is gemaakt door ons kringlid Arjan Mortel.
De kerstviering ziet er als volgt uit:
Welkom met een drankje
uitgebreid warm-koud buffet. (In gangen, verspreid over de hele avond)
Planten verloting “altijd prijs”
Quiz door Arjan Mortel
Planten verloting normale verloting
(Altijd prijs lotjes kosten €5,00 en de normale verloting €0,50)

De zaal is open vanaf 16.00 uur en we beginnen om 16.30 uur De avond eindigt
om circa 23.00 uur. Zo hebben we voldoende tijd voor een gezellig samenzijn.
Voor deze avond vragen we een eigen bijdrage van € 12,50 voor leden en
€20,00 p.p. voor max. 2 introducees. Betaling kan worden overgeboekt op:
NL89ABNA0520941144 of contant tijdens de maandelijkse bijeenkomst.
(Drankjes, en verlotingen niet inbegrepen, quiz gratis)

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 november: Opening
Plantenbespreking
Pauze
Lezing door Chris Fun, over Schomburgkia’s
Plantenverloting

Agenda 2020 orchideeënvereniging Noord West Brabant-Zeeland
20 januari:

lezing over het soort Bulbophyllum door Jan Sienders. Jan is ook bekend als
voorzitter van de KCO. (keuringscommissie NOV)
17 februari: Algemene Leden Vergadering + Lezing Wim. Orchideeën in “Queen Sirikit
Botanic Garden”
16 maart:
4 april:
verpotmiddag bij Piet
18 mei:
15 juni:
11 juli:
21 september:
19 oktober:
16 november: Lezing Hans v. Hoeven over Suriname.
19december: Kerstbijeenkomst

Ideeën en suggesties van de leden zijn altijd welkom

Internet adressen:
Facebook NOV: https://www.facebook.com/groups/1874472389489657/
De grootste Orchideeën encyclopedie: http://www.orchidspecies.com

Overige data 2019:
23 november: Algemene leden vergadering van de NOV. Wachendorffzaal, van
10.00-13.00uur, Botanische tuin, Utrecht.

Overige data 2020:
7-9 februari:

Neu-Ulmer Orchideentage Edwin-Scharff-Haus, Silcherstrasse 40,
89231 Neu- Ulm Info: www.orchideentage.neu-ulm.de

21 maart:

Voorjaarsshow NOV Orchideeën-dag Parkzicht Helmond

27-28 maart: Open deurdagen bij jan v. Linden

2-5 april:

DRESDNER OSTERN 2020, Internationaler Orchideenwelt. Jaarlijkse
terugkeerde en grootste Orchideeën show van Europa. Messe Dresden,
Messering 6, 01067 Dresden.

11>13 april:

Kring West Brabant, Zeeland organiseert een Orchideeënweekend met
verkoop, in het Arboretum Oudenbosch. Adres: Achter Het Postkantoor 1.

18 april:

Internationale ruil- en verkoopbeurs Kring Arnhem + KCO tafelkeuring in de
Lebret. Lebretweg 51 Oosterbeek. Van 10.00-14.00 uur. Entree € 1,00.

21-24 mei:

Om de twee jaar organiseert « Le Club des Orchidophiles Wallons » een
Internationale Orchideeëntentoonstelling. Deze keer is dat in het « Hellend ,
Vlak van Ronquières. Route Baccara 1W, B-7090, Ronquières. (Ook als
toeristisch uitstapje zeker de moeite waard).

6. - 7. Juni:

“Tag Der Offenen Tür” open dag bij Roellke met verkopers uit binnen
en buitenland. Flössweg 11, Schloss Holte- Stukenbrock, Duitsland

19 september:Tentoonstelling, 55 jaar kring Noord-Oost Brabant Locatie: Buurthuis Kadans,
Sint Jozefstraat 1 5684TS, Best Tentoonstelling met verkoop

