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Bromelia Contactgroep (BCG)
- Nederlands-Belgische Bromelia Vereniging Komende bijeenkomst is op zondag 30 oktober in de Serre van de Botanische Tuinen
Utrecht (achteringang aan de Harvardlaan gebruiken, bij de kassen).
Verslag bijeenkomst van de BCG op 24 april 2005
Rond de klok van 10.00 uur werden wij welkom
geheten bij Bromeliakwekerij Corn. Bak te
Assendelft. Ongeveer 30 leden waren aanwezig.
Een zeer opmerkelijke gast, Joep Moonen, voor
sommige leden een bekende vanwege zijn
artikelen uit het Palmblad. Voor anderen een
bekende vanwege zijn “Emerald Jungle Village”
te Frans Guyana alwaar onder leding van Joep
diverse “expedities”mogelijk zijn.

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

-Nieuwe leden:
Twee medewerkers van diergaarde Blijdorp waren aanwezig en vertelden over de
collectie van Blijdorp. Dhr. De Haan stelde zich voor, hij is al lang lid maar nog nooit op
een bijeenkomst geweest.
-Boek bespreking:
Het tweede deel van Manzanares werd verdeeld onder de leden die dit boek besteld
hadden.
Wederom een schitterend boek over de Puya’s en Pitcairnia’s van Equador.
Het derde volume (dat uit 2 delen zal bestaan) over de subfamilie Tillandsioideae
worden rond 2007 of 2008 verwacht.
-Volgende bijeenkomst(en):
Besloten wordt om de komende bijeenkomst in de Bot Tuinen van Utrecht te houden.
Juul van Blijdorp gaf aan dat een volgende bijeenkomst ook in de Diergaarde
gehouden kan worden. De volgende “voorjaarsbijeenkomst” zal in de Diergaarde
gehouden worden.
-Komende bijeenkomst:
De volgende bijeenkomst in oktober 2005 is het eerste lustrum van de BCG die 5 jaar
geleden zijn officiële status als vereniging verwierf.
-Financien:
In verband met afwezigheid van Eric Gouda niet besproken.
-Rondvraag:
John Coenen vraagt aan Joep Moonen om uitleg te geven over de mogelijkheden van
zijn Jungle Village. Joep verteld uitvoerig wat de mogelijkheden zijn. Voor
natuurliefhebbers zijn de mogelijkheden onbeperkt. Met de kano, auto, te voet en per
motorboot zijn er trips van 1 dag tot een week mogelijk om bepaalde gebieden “uit te
kammen”. Joep heeft op plantengebied al meerdere planten ondekt die nieuw voor de
wetenschap waren en derhalve ook zijn naam dragen. Op enkele graniet bergen
(“satelieten”) midden in het oerwoud groeien endemische Aechmea’s met dus een
zeer klein verspreidingsgebied. Een nieuw aangelegde weg naar Brazilië bied
toegang tot nieuwe gebieden. De hout-kap in Fr. Guyana is goed onder controle en
schokkende taferelen zijn niet aan de orde.
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Het meenemen van planten (geen CITES soorten) behoort tot de mogelijkheden.
Natuurliefhebbers en wetenschappers reizen graag af naar dit stukje “Europa” in ZuidAmerika.
Gerard Heusden gaat inventariseren of er een reisgezelschap kan worden
samengesteld om naar Joep te gaan. Een verblijf van 2 weken kost ongeveer 995 euro
los van het vliegticket.
Leden die interesse hebben om naar Joep te gaan kunnen hem mailen:
emeraldjunglevillage@wanadoo.fr
Roel Tomassen heeft een stelling over de voortgang van de hobby die een ieder tot
nadenken moet stemmen. Hij leest een stukje voor. De volgende bijeenkomst zal hier
op worden terug gekomen en mogelijk kan het op de site geplaatst worden.
-Rondleiding:
Omstreeks 12.15 uur word er begonnen aan een rondleiding door de kwekerij. Peter
behandelt veel interessante soorten. Na twee uur zijn we de kwekerij rond.
-Verloting:
Door de firma Bak werden er veel mooie planten beschikbaar gesteld voor de
plantenverloting.
Zoals inmiddels gebruikelijk was er niemand die zonder plantje naar huis ging.
Speciale dank namens de BCG gaat uit naar de firma Bak voor de gastvrijheid die wij
hebben mogen ervaren en de bijdrage aan de plantenverloting.
-Presentatie:
Door Cees Gouda werd een presentatie gehouden over de in de maak zijnde
“Encyclopaedia of Bromeliaceae” op CD. Deze CD zal een agendapunt zijn op de
volgende bijeenkomst.
-Einde bijenkomst te 15.00 uur.
Agenda bijeenkomst 30 oktober a.s.
10:00 Gaan de deuren open voor en
is er koffie
11:00 Ledenvergadering (ALV)
S
Verwelkoming nieuwe leden
S
Binnen gekomen stukken
S
Vastellen nieuwe data voor de
bijeenkomsten 2006
S
Inventarisatie voordrachten
komende bijeenkomsten (ook
van buiten BCG)
S
Financieel verslag
S
Rondvraag
Tillandsia erici, foto Eric Gouda in de Botanische Tuinen Utrecht
12.00 Plantbespreking van de door
leden meegenomen planten
(neem dus wat mee!)
12.30 Lunch (broodjes en koffie/thee zijn verkrijgbaar) en verkoop loten
13.00 Verloting (planten over, neem ze mee voor de verloting!)
13.30 Mogelijk herhaalde presentatie 1e versie BCG Bromelia CD.
14.00 Lezing in de nieuwe presentatie ruimte over “Bromeliaceeën verzamelen in de
Andes van Bolivia” door Eric Gouda
15:00 Afsluiting van de bijeenkomst

