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Bromelia Contactgroep (BCG)
- Nederlands-Belgische Bromelia Vereniging Komende bijeenkomst is op zondag 23 april in Diergaarde Blijdorp. De vergadering is in de
Sterrenzaal, die zit in het oude gedeelte in de Rivierahal. Dat is best een aardig stukje lopen (±
15 minuten) van de hoofdingang bij het oceanium dus voor degene die planten meenenen,
wees daar op bedacht. Leden van de BCG kunnen aan beide ingangen naar binnen (dus
zowel oceaniumzijde als rivierahalzijde) als ze aangeven dat ze voor deze vergadering komen
en deze nieuwsbrief kunnen tonen. Blijdorp zorgt voor uitrijkaarten voor het parkeerterrein
(oceaniumzijde) en een lunch.
Leden die zich niet via email hebben aangemeld,
worden verzocht Juul van Dam te bellen (010-4431402
COLOFON
di t/m vr) als ze komen, dit ivm met het aanmelden van
Bromelia Contactgroep
de mensen bij de entrees.
Verslag bijeenkomst van de BCG op 30 oktober 2005
in de botanische tuinen van Utrecht.
Na de ontvangst (met koffie en thee) rond te klok van
10.00 uur, opende Eric de vergadering rond 11.00 uur.
Ongeveer 30 leden aanwezig.

Secretariaat p/a. Botanische Tuinen UU
Postbus 80162
3508 TD Utrecht
GIRO:
Internet:
E-mail:

5236061
www.bromeliad.nl
e.j.gouda@bio.uu.nl

-Nieuwe leden:
Jurgen Wellinga stelde zichzelf voor, hij is geinteresseerd in Bromeliaceeen in algemene zin.
Tevens enkele medewerkers van diergaarde Blijdorp (Rotterdam) De “nieuwe gezichten” werden
van harte welkom geheten.
-Binnengekomen post:
-Een opzegging van H.A. Coenen uit Amstelveen.
-Tevens een verzoek vanuit de Duitse blomelia vereninging om in 2007 een gezamenlijke
bijeenkomst te organiseren. Eric en Uwe vertellen over de Duitse bijeenkomsten.
Er wordt besloten om een gezamenlijke bijeenkomst me onze Duitse buren te organiseren.
Vaststellen data volgende bijeenkosmsten:
-23 april 2006
-29 oktober 2006
Inventarisatie voordrachten:
-Er wordt voorgesteld om leden eens digitale opnamen danwel dia’s me te laten nemen. Op deze
wijze kunnen leden eens een virtueel kijkje nemen bij een andere liefhebber die verteld hoe hij zijn
hobby beleeft.
-Pieter Oversteeg kan mogelijk worden uitgenodigd. Hij heeft een mooi verhaal dat tot nadenken
stemt over de teloorgang van onze hobby. Roel Tomassen ligt dit onderwerp toe.
-Financien:
Eric verteld dat het financiële verslag op de discussielijst is verstuurd. Op het ogenblik is er 1357
euro in kas. Er moet worden nagedacht over een zinvolle besteding voor dit bedrag.
Eric deelt mede dat leden van het Palmblad hun ledenstrookje (adreswikkel) bij hem moeten
inleveren. Dit om de contributie van het Palmblad te onvangen (leden van Palmblad krijgen indien
gewenst een gratis lidmaatschap voor de BCG). Eric verteld dat er minimaal 10 procent hiervan
gebruik moet maken om het acceptabel te houden.
-Rondvraag:
-Eric geeft een korte uitleg over de totstandkoming van de Bromelia CDrom.
-Er wordt stilgestaan bij het overlijden van Alex Riemis deze zomer. Alex was vanaf het begin een
trouwe bezoeker van onze bijeenkomsten en bezat een zeer grote, exentrieke verzameling grijze
Tillandsia’s.
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Eric wordt in het zonnetje gezet. Cees geeft een uitleg over het ontstaan van de BCG en de
officiele tot standkoming. Eric wordt erelid gemaakt en ontvangt een oorkonde hieromtrent.
Einde vergadering om 12.15 uur.
-Uitwisseling va planten vanuit Botanische tuinen:
Er wordt een vraag gesteld waarom er vanuit Botanische tuinen en dergelijke geen planten
beschikbaar worden gesteld aan de liefhebberij mede ter voorkoming van het verloren gaan van
bepaalde soorten.
Eric verteld dat n.a.v. een internationale biodiversiteitsverdrag er een IPEN is opgericht. Dit
International Plant Exchange Network stelt bijzondere eisen aan het uitwisselen van planten.
In het kort komt het erop neer dat er voor dergelijk verstrekking van “geregistreerde” planten een
convenant moet worden getekend tussen de Bot Tuinen en de ontvanger. In dit convenant staan
allerlei plichten waar de ontvanger zich aan dient te houden. Al met al minder makkelijk dan men
denkt.
-Plantbespreking:
Onder andere werden de volgende planten door leden meegenomen en door onder andere henzelf
en Eric besproken:
Een zeer grote clump Aechmea recurvata waar de eigenaar nooit de naam van wist, door
meerdere leden werd deze plant onmiddellijk herkend als zijnde A. recurvata.
Tillandsia kautski, T. roseidifolia, T. zecheri var. cafayatensis
-Lunch:
Zoals inmiddels gebruikelijk een goed verzorgde lunch verzorgd door de familie Gouda.
Aanvullend de verloting, geen lid die zonder een plantje (na aankoop van loten natuurlijk) de deur
uit ging, mede dankzij vele zaailingen van Eric.
-Middagprogramma:
Als eerste een uitleg middels de eerste versie van de CDrom waarop alle bromelia’s te zien zijn.
Voor deze CDrom zijn nog vele foto’s nodig van de bloem en de plant. Leden worden opgeroepen
foto’s beschikbaar te stellen voor het verder tot stand komen van dit meesterwerk.
Eric toonde ons een schitterende dia presentatie van een reis naar Bolivia. Mooie landschappen
en uiteraard mooie Bromelia’s in hun natuurlijke habitat.
Wederom weer een geslaagde bijeenkomst.
-Einde bijenkomst te 15.00 uur.
Agenda bijeenkomst 23 april a.s.
(globaal, hier kan van afgeweken worden)
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Van af deze tijd is men welkom en
is er koffie (in de Sterrenzaal)
Ledenvergadering (ALV)
Verwelkoming nieuwe leden
Binnen gekomen stukken
Vastellen nieuwe data voor de
bijeenkomsten 2007
Vaststellen
voordrachten
komende 2 bijeenkomsten
opschonen ledenlijst gewenst (wie
komen er, wie betalen etc.)
Rondvraag
Aechmea capixabae
Plantbespreking van de door
leden meegenomen planten (neem dus wat mee!)
Lunch (u aangeboden door Diergaarde Blijdorp)
Verloting?
Voordracht Jeroen van der Steen en Wim v/d Berg
Rondleiding door de Bromelia verzameling van Blijdorp
Afsluiting van de bijeenkomst

