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Bromelia Contactgroep (BCG)
- Nederlands-Belgische Bromelia Vereniging -

We hebben de laatste dagen heel wat afzeggingen ontvangen voor de bijeenkomst van
15 april omdat de bijeenkomst per ongeluk op paasweekeinde was gepland. Aanvankelijk
dachten we dat het wel mee zou vallen maar er kwamen steeds meer negatieve berichten
van leden die graag hadden willen komen, maar die van wegen Pasen niet konden. Dat
vinden we jammer en hebben daarom besloten een andere dag te prikken en de eerst
volgende zondag, waarop een bijeenkomst mogelijk was, is zondag 27 mei.
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Agenda (bijeenkomst 27 mei a.s.)
- 10:00 uur ontvangst in de Serre van de Botanische Tuinen Utrecht (achteringang
aan Harvardlaan 10), gezelligheid, koffie en plantenverkoop
- 11:00 uur ledenvergadering
- verwelkomen nieuwe leden
- verslag Bromelia presentatie Orchideeëndag (begin maart in Utrecht) en op
de Orchiade (paasweekeinde in Leiden)
- rondvraag
- 12:00 uur plantbespreking van door de leden meegenomen planten
- 12:30 uur lunch (broodjes, thee en koffie zijn aanwezig) en plantverloting (zie
hieronder punt 1)
- 13:30 uur middagprogramma wordt met lezing verzorgd (zie hieronder punt 2)
- 15:00 uur afsluiting
1. Wegens omstandigheden kan Leo Dijkgraaf zijn Tillandsia verzameling niet
aanhouden en heeft deze aan de vereniging beschikbaar gesteld voor de verloting,
waarvoor onze dank.
2. We wachten nog wat reacties af, maar Hugo Cleassen heeft in ieder geval al
toegezegd de lezing te kunnen vullen met dia’s van Bromeliaceae uit de collectie van
de Nationale Plantentuin van België (Meise). In Meise is een grote kas volledig
ingericht voor de Bromeliaceae.
We hopen er weer een fijne en nuttige dag van te maken en hopen natuurlijk op een
ieders aanwezigheid. Voor de plantbespreking wordt iedereen uitgenodigd bloeiende
en/of bijzondere planten voor de bespreking mee te nemen.
Met vriendelijke groet van het bestuur.

