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Vaste bijeenkomsten

Laat ik maar gelijk beginnen met onze excuses aan te bieden voor de late berichtgeving over volgende
bijeenkomst. Vele van jullie hebben mogelijk al wat gepland voor die dag, maar de organisatie van de
bijeenkomst bij Xotus liet lang op zich wachten en kon uiteindelijk niet doorgaan. We hebben zojuist
vernomen dat we welkom zijn bij Diergaarde Blijdorp op 28 april a.s. en willen daar ondanks het kort
termijn toch op ingaan.

De najaarsbijeenkomst is gepland op 27 oktober 2002 weer in de Serre van de Botanische Tuinen
Utrecht.

Verslag bijeenkomst van de BCG op 28 oktober 2001

De indeling van de dag was als volgt: Ontvangst,
koffie en planten verkoop/ruil, ledenvergadering,
plantbespreking, lunch en planten verloting, boek
bespreking en presentatie door Cees Fransen. 

- Nieuwe leden.
Twee nieuwe leden waren aanwezig; Aad
Waayenberg en de heer Geerts. Zij worden hartelijk
verwelkomd.

- Orchideeën tentoonstelling Alkmaar
Van 9 t/m 11 November werd er een Orchideeen tentoonstelling in Alkmaar gehouden ter ere van het 35
jarig bestaan van de Orchideeen vereniging Noordholland Noord. De firma Bak heeft een 100-150 tal
planten beschikbaar gesteld ter promotie van de Bromelia’s en de kunstboom van onze vereniging op
laten tuigen en tentoonstellen. De heer Gerritsen nodigde iedereen hartelijk uit op deze dagen. De
tentoonstelling vindt plaats aan de Rechterwaard 10 in Alkmaar en zal dagelijks van 10-17 uur en
Zondag van 10-16 uur geopend zijn. De heer Gerritsen zal zorgen dat de flyers van de BCG daar klaar
liggen voor geïnteresseerden.

- Boek bestel service
Cees Fransen legde uit hoe de boek bestel service van de vereniging opgezet zou worden. Details
hieromtrent zijn te vinden in de nieuwsbrief van 17 oktober, evenals de lijst van bestelbare boeken. Om
de leden een goede indruk te geven van de bestelbare boeken, lagen zij ter inzage en zal er ‘s middags
een boek bespreking gehouden worden.

- Rondvraag
John Coenen heeft contact gehad met de heer Hartman van Xotus. Xotus schijnt bereid te zijn om ons
voor een volgende bijeenkomst op een Zondag te ontvangen. 
John zal verder contact houden met Xotus om de volgende bijeenkomst daar te laten plaats vinden.
Details omtrent het meebrengen, ruil, verkoop en verloting van planten moeten nog met Xotus besproken
worden.
Peter Bak verklaarde zich bereid om op volgende bijeenkomsten presentaties te geven. Ook Eric heeft
nog een 4-tal spreekbeurten klaar liggen. Alle andere leden worden van harte uitgenodigd ook eens een
spreekbeurt te houden. De heer Gerritsen verklaarde zich bereid de spreekbeurten te coördineren.

Gevraagd werd wat er met het geld van de vereniging gedaan werd. Eric legde uit dat de oprichting van
de vereniging ca 1200 gulden heeft gekost en er nu weer enkele honderden guldens in kas zijn.  Het is de
bedoeling om een deel van de inkomsten te reserveren om reis- en onkosten te dekken van externe
sprekers. als er wat meer in kas is kan eens overlegd worden wat we er mee gaan doen. Te denken valt
aan een bibliotheek, bezoeken etc.
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Aechmea lanjouwii in Botanische Tuinen Utrecht

Gevraagd werd of de in en uitvoer van Bromeliaceae probleemvol is. Eric antwoordde dat er slechts een
8-tal Tillandsia's op de CITES lijst staan. Andere soorten zouden geen probleem moeten geven. Peter bak
bevestigde dat de in en -export van zaden van CITES planten ook verboden is.

- Planten bespreking
Enkele leden hadden planten meegenomen die voor de groep besproken werden. Dit keer o.a. Tillandsia
imperialis, T. biflora en Neoregelia ampullacea.

De lunch werd wederom prima verzorgd door de Familie Gouda, hiervoor onze hartelijke dank. Tijdens
de lunch vond de plantenverloting plaats. Dit keer waren er weer veel planten ingebracht door Peter Bak
en enkele leden die opruiming hielden voordat de wintermaanden aanbreken. Ook Albert Ebbink bood
zijn zaailingen aan. Opbrengst hiervan wordt o.a. gebruikt om nieuwe zaden aan te kopen.

- Boekbespreking
Eric Gouda en Cees Fransen bespraken in het kort de boeken die nu bestelbaar waren, evenals enigen die
helaas niet meer leverbaar zijn. 

- Presentatie van het ontwerp en bouw van een tropische kas.
Deze presentatie werd gegeven door Cees Fransen die zelf een tropische kas ontworpen en gebouwd
heeft op basis van een AZB-houten frame en polycarbonaat platen. Door de ligging kon de kas niet als
een rechthoek gebouwd worden hetgeen de constructie behoorlijk compliceerde. Ook de drainage en de
isolatie d.v.m. polystyreen platen, rubbers and butylband werden belicht. Beluchten wordt gedaan d.v.m.
dakramen die door auto-ruit motoren worden geopend. Verder werd o.a. de wand-afwerking, de
plantenrekken, de interne ventilatie, de verwarming, de regenwater opvang en  het schaduwsysteem
behandeld.

Volgende vergadering 28 april 2002

Diergaarde Blijdorp, de “haaienzaal” van 11.00 - ca. 15.00 uur. Verzamelen vlak na de kassa's 
van de hoofdingang om 10.30 uur, waar we opgevangen zullen worden door onze gastvrouw Juul van
Dam. Natuurlijk zullen we ook de Bromelia collectie aldaar bezoeken en krijgen we een Lunch
aangeboden.

Voor zo’n kort termijn was het niet mogelijk voor Peter Bak de lezing te verzorgen, maar volgende
bijeenkomst zal hij dat zeker doen met een dia lezing over o.a. de Andes van Zuid-Ecuador. Het staat dus
nog even open wat en door wie de presentatie zal zijn. Onderstaande agenda is dan ook onder
voorbehoud.

11:00 Ledenvergadering
- verwelkomen nieuwe leden
- abonnement op “onder het Palmblad”
- binnengekomen brieven e.d.
- rondvraag

12:00 Plantbespreking van door leden
meegenomen planten

12:30 Lunch (deze wordt u aangeboden door
Diergaarde Blijdorp, onze dank daarvoor)

13:00 Planten verloting
13:30 Middagprogramma

- bekijken van de Bromelia collectie van
Diergaarde Blijdorp
- spreker is bij het ter perse gaan van deze
nieuwsbrief nog niet bekend.

15:00 Afsluiting

I.v.m. de Lunch is het van belang dat we weten met hoeveel mensen we komen. Dus als u gebruik wilt
maken van deze Lunch, laat het ons dan z.s.m. weten (liefst per eMail of per post en als dat te laat is per
telefoon overdag 030 253 9281)


