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

Hierbij het verslag van Roel Thomassen over zijn
inspanningen bij de Tentoonstelling in Noord-
Holland

Tentoonstelling Orchideeënvereniging Noord-Holland Noord november 2006.

De 40-jarige Orchideeënvereniging Noord-Holland Noord kan terugzien op een zeer
geslaagde jubileumtentoonstelling. Ongeveer 1.500 bezoekers hebben in het weekeinde
van 10 t/m 12 november j.l. genoten van de kleurenpracht,  gespreid door honderden
bloeiende orchideeënsoorten.  Daaraan voorafgaande hebben leerlingen van de
tuinbouwsector van het Clusiuscollege te Alkmaar o.l.v. hun mentoren, tesamen met
vele leden van de orchideeënvereniging keihard gewerkt om een deel van de school om
te toveren in een soort van regenwoud. Bemoste boomstammen, een waterpartij, dikke
lagen houtsnippers en beukenbladeren en daarop en –langs en hangend talrijke
schitterend bloeiende epiphyten: orchideeën, bromelia’s, varens.
Deze schitterende tentoonstelling werd loyaal ondersteund  onder meer met vele
prachtige inzendingen van professionele kwekers. De eigen inbreng aan bloeiende
planten, dus afkomstig van de leden van de jubilerende vereniging zelve, was echter
overweldigend en vele belangstellenden verwonderden zich dan ook over het feit, dat
zulke prachtige resultaten waren behaald in serre of hobbykas….èn…..gewoon op de
vensterbank !
De voorlichtingsstands van Groei en Bloei en van de Nederlands-Belgische
Bromeliavereniging hadden evenmin gebrek aan belangstelling, evenals de
demonstraties over bloemschikken. De toegang tot de tentoonstelling was gratis. Elke
gast ontving bij binnenkomst een lootje waarmee een plant kon worden gewonnen.
Desgewenst kon men meerdere loten kopen om de kans op het winnen van een orchidee
te vergroten. Voorts waren er mogelijkheden tot het verkrijgen (kopen) van velerlei
soorten orchideeënplanten, bloemstukjes, oppot- en aanbindmaterialen en veel
literatuur en informatie.
Vooral zondagmiddag stroomden vele belangstellenden toe en hadden de vrijwilligers
van de orchideeënvereniging hun handen vol om alles in goede banen te leiden.

Voor het eerst in mijn leven (Ach, je bent immers nooit te oud om nog wat te leren niet
waar ?) mocht ik meewerken aan opbouw en afbraak van een toch vrij omvangrijke
tentoonstelling. Wat dààr allemaal niet bij komt kijken……! Ofschoon ik niet meer met
al te zware werkzaamheden kan worden belast en mij vanzelfsprekend moest beperken
tot lichtere activiteiten, was ik tot na drie dagen na de tentoonstelling nòg moe !

Mijn waardering voor het legertje kei- en keihard werkende vrijwilligers is dan ook
enorm !
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De aan mij toegewezen drie vierkante meter expositieruimte mocht ik inrichten tot
voorlichtingsstand van de Nederlands-Belgische Bromeliavereniging (BCG). Ik kon dit
doen met behulp van een dertigtal interessante tillandsia’s en enige andere
bromeliasoorten uit mijn eigen collectie. Voort had ik van de dhr.E.Gouda, voorzitter
van de BCG, enige mooie  grote foto’s en informateriaal meegekregen. Tesamen met
verschillende boeken en tijdschriften (Palmblad, Die Bromelie, Journal of the
Bromeliad Society)  trok de stand vele belangstellenden aan en werd ik werkelijk
overstelpt met vragen over onze hobby. Een leuk echtpaar meldde zich prompt aan tot
lid en vulde het betreffende aanvraagformulier ter plekke in ! Menig ander wilde dit
serieus nog even overdenken.

Na inspannende opruimwerkzaamheden kwam ik zondagavond rond 11.00 uur  weer
thuis waar ik mijn “lange afwezigheid” tegenover mijn vrouw Carla weer kon goed
maken met behulp van een door de leerlingen van het Clusiuscollege  fraai gemaakt
bloemstukje. Ik was erg moe maar zeer voldaan.

In het herinneringsboek van de Orchideeënvereniging Noord-Holland Noord schreef ik
als vertegenwoordiger van de BCG een dankwoord voor het feit, dat onze
bromeliavereniging met deze prachtige jubileumtentoonstelling mocht “mee-liften”.

Ik heb wat gewone foto’s van deze gebeurtenis gemaakt die ik op een volgende BCG-
bijeenkomst kan meenemen.

De voorzitter van de orchideeënvereniging, dhr. F.v.d.Bosch, vroeg mij of er ook nog
een verslagje komt in Palmblad. Ik zegde toe dit te zullen voorleggen aan dhr.P.Mudde,
hoofdredacteur. Hij en zijn vrouw bezochten zondagmiddag  de tentoonstelling maar
door de grote drukte konden zij mij alleen even gedag zeggen. 

Tot zover !

Hartelijke groeten aan jullie allen,

Roel


