Van de bestuurstafel
Het bestuur is voor de laatste keer dit jaar bijeengekomen bij Wim in Huijbergen. We
bespraken onder andere de laatste verenigingsavond, waarbij we met 33 leden
aanwezig waren. Arjan Mortel presenteerde zijn Orchideeën quiz waarbij Cor van
Honk als winnaar uit de bus kwam. Daarnaast werden zoals vooraf besproken 2
verlotingsronden gedraaid. Als verrassing had Bart een enorme Stanhopea wardii??
meegebracht die we in een extra ronde ter verloting inbrachten. Annie Stoop bleek
de gelukkige winnaar van deze plant. Tijdens de gehele avond werden we verwend
met allerlei heerlijke hapjes die door Miep werden geserveerd, waarvoor nogmaals
onze dank.
De voorbereidingen voor de orchideeën show in het Arboretum vorderen gestaagd.
Zaterdag 11 januari komt de werkgroep en het bestuur weer samen in het Arboretum
om ter plaatste alles nog eens goed te bekijken. Inmiddels zijn we ook begonnen om
reclame te maken voor deze show. Tevens is er een poster gemaakt die als bijlage
bij de nieuwsbrief is bijgesloten.
Enkele leden hebben hun contributie nog niet betaald. We willen diegene vragen
hun bijdrage z.s.m. over te boeken op NL89ABNA0520941144 of contant tijdens de
maandelijkse bijeenkomst. De contributie voor 2020 is vastgesteld op € 20,00 voor
leden en €10,00 voor huisleden.
Het bestuur is nog druk doende de agenda voor volgend jaar in te vullen. We willen
de leden nogmaals vragen ideeën en suggesties aan te leveren.

Agenda 2020 orchideeënvereniging Noord West Brabant-Zeeland
20 januari:

Opening
Plantenbespreking
Lezing door Jan Sienders over Bulbophyllum. Jan heeft vele jaren ervaring in
het Orchideeën kweken en is tevens ook bekend als voorzitter van de KCO.
(keuringscommissie NOV)
Pauze
Plantenverloting

17 februari: Algemene Leden Vergadering + Lezing Wim “Queen Sirikit Botanic Garden”
16 maart:
lezing door Folbert Bronsema
4 april:
verpotmiddag bij Piet
11-13 april: Show Arboretum Oudenbosch georganiseerd door onze kring.
18 mei:
Lezing door John Esseling over Cymbidiums
15 juni:
11 juli:
Uitstapje naar de Hortus Botanicus in Leiden.
21 september:
19 oktober:
16 november: Lezing Hans v. Hoeven over Suriname.
12 december: Kerstbijeenkomst

Ideeën en suggesties van de leden zijn altijd welkom

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.

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

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.d. 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:

Open deur weekend bij Akerne Schoten, Belgium

6-7 juni:

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

19 sept:

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

