
BCG Nieuwsbrief 20 / maart  2003 1

COLOFON
Bromelia Contactgroep
Secretariaat p/a. Botanische Tuinen UU
Postbus 80162
3508 TD Utrecht

GIRO: 5236061
Internet: www.bromelia-contactgroep.nl
E-mail: e.j.gouda@bio.uu.nl

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

Vaste bijeenkomsten

De volgende bijeenkomsten wordt gehouden op 27 april a.s. De najaarsbijeenkomst is gepland
op 12 oktober, beiden in de Serre van de Botanische Tuinen Utrecht (achteringang
Harvardlaan 10). Lees hieronder ook over het treffen van DBG leden bij Corn. Bak b.v. op 31
mei.

Verslag BCG bijeenkomst op 27 oktober 2002 

Na de ontvangst opende Eric de vergadering in de
botanische tuinen van Utrecht. 

- Binnengekomen post:
Er waren twee leden die hun lidmaatschap hadden
opgezegd. De reden hiervoor was o.a. dat men de
bijeenkomsten te formeel vond en het niet aansloot met
wat men ervan verwachtte.

- Nieuwe leden:
Dhr. Spijkers stelde zich voor en vertelde dat zijn interesse uit gaat naar bromelia’s en orchideeën
die hij op de vensterbank kweekt.
Dhr. Suplie stelde zich voor en vertelde dat hij verbonden is aan het E.P.I.C. (een stichting die zich
bezig houdt met het maken van CD’s over epifyten) Zijn interesse gaat uit naar planten in het
algemeen. 
Dhr. Verbest stelde zich voor en vertelde dat hij van naturen een terrariaan is en derhalve
geïnteresseerd is in onder andere bromelia’s.
De nieuwe leden werden van harte welkom geheten. 

- Financiën:
Eric deelde mede dat de B.C.G. er financieel gezond voor staat. Dit is mede te danken aan de
Universiteit die een groot deel van de vaste kosten betaald te weten de porto en locatiekosten.
Tevens is dit te danken aan de plantdonaties t.b.v. de plantverloting van de firma Corn. Bak en
andere leden en niet te vergeten de kantine inkomsten dankzij de inzet van fam. Gouda. 

- Bezoek kwekerij Corn. Bak Assendelft:
Op zaterdag 31 mei om ongeveer 09.00 uur zal er door een reisgezelschap van de Deutsche
Bromelien Gesellschaf t(DBG) een bezoek worden gebracht aan voornoemde bromelia
kwekerij. Daar dit een leuke gelegenheid zou zijn om eens van gedachten te wisselen met
Duitse collega-hobbyisten wordt dit als extra bijeenkomst ingelast.

- Rondvraag:

- Albert Ebbink stelde aan de orde dat het hem wenselijk lijkt om de vaste bijeenkomsten in Utrecht
te plannen (gezien de centrale ligging) en daar buiten excursies te organiseren. Na enige discussie
werd er besloten om de vaste bijeenkomsten in Utrecht te houden tenzij er zich een unieke kans
voordoet om op een interessante andere locatie bijeen te komen (mits dit goed georganiseerd en
gecommuniceerd wordt).

- Tevens werd er gevraagd of zich legionella besmetting (veteranenziekte) tijdens het sproeien van
de planten kan voordoen. Na enige uitleg hieromtrent kon worden vastgesteld dat de kans hierop
zeer gering is en uitsluitend bij zeer hoge watertemperaturen kan optreden.

- Onder de leden van de BCG is er een behoefte aan een vraag en aanbod rubriek. Daar veel
leden ieder najaar met een plantenoverschot kampen. Het lijkt niet wenselijk om dit te koppelen
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aan de nieuwsbrief. Eric gaat uitzoeken of er een mogelijkheid is om zo’n rubriek op internet te
creëren (zie hierover verderop in deze nieuwsbrief). 

- Roel Tomassen citeerde een artikel uit een Duits tijdschrift waarin wordt gesproken over
homeopathische meststoffen en stelde hierop een aantal vragen omtrent het bemesten van
bromelia’s en de ervaringen hieromtrent. 
Substraat en voeding zal op één van de volgende bijeenkomsten als programmapunt aan de orde
komen daar er nu te weinig tijd voor was en een ieder hier zijn eigen menig over heeft, iets dat tot
interessante discussie`s kan leiden.

- Een leuk onderwerp voor een volgende bijeenkomst is wellicht een plantbespreking van
“pronkstukken en rariteiten”.  Ieder lid heeft wel een zeer bijzonder (bromelia) pronkstuk o.i.d in
zijn bezit en heeft daar een verhaal bij. Wellicht dat dit onderwerp een volgende keer aan de orde
komt.

- Middagprogramma:
Na de lunch en de plantverloting gaf Peter Bak een dialezing over Zuid Ecuador. Peter toonde ons
schitterende bromelia’s. Een volgende keer zal hij een lezing houden over Noord Ecuador, iets
waar hij nu niet genoeg tijd voor had.

Vraag & Aanbod
Sinds kort is er een Vraag & Aanbod van start gegaan op het internet. Deze is te vinden op onze
site: http://www.bromelia-contactgroep.nl In het hoofdmenu is een optie opgenomen, waarna je
in een map alle advertenties te zien krijgt. Op het ogenblik staan daar 5 “vraag” en 5 “aanbod”
advertenties en een electronisch formulier om dergelijke advertenties toe te voegen. In de
advertentie staat de naam, datum en eMail adres van de adverteerder en zo kun je direct contact
opnemen indien je iets van je gading ziet, of juist een gevraagde plant kunt leveren. Later zal hier
nog een zoekfunctie worden toegevoegd, waarmee je de advertenties kunt doorzoeken. Iets
dergelijks kunnen we ook doen met collectielijsten van leden, indien daar behoefte aan is.

Overige activiteiten van de vereniging
Het lijkt me goed om na te denken over andere activiteiten
van de vereniging, en wie daarbij een rol kunnen spelen.
Bijvoorbeeld bij het samenstellen van de Bromelia CD.
Daarbij kunnen we nog wel enige hulp gebruiken omdat
daar nog veel werk in te verzetten is.

Komende bijeenkomst is op 27 april 2003
Op deze bijeenkomst zal Jeroen van der Steen een lezing
verzorgen over zijn recente reis naar Ecuador (op dit
ogenblik is hij nog ter plaatse). Via de discussielijst heeft
hij ons op de hoogte gehouden van zijn bevindingen, en
dat belooft een leuke voordracht te worden.

11:00 Ledenvergadering
- verwelkomen nieuwe leden
- binnengekomen brieven e.d.
- nieuwe boeken bespreking
- vraag & aanbod van start
- rondvraag

12:00 Plantbespreking van door leden meegenomen
rariteiten (neem dus wat mee als je kunt!)

12:30 Lunch: er zal weer voor koffie/thee en broodjes
worden gezorgd

13:00 Planten verloting
13:30 Middagprogramma: lezing van Jeroen, zie

hierboven
15:00 Afsluiting


