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Bromelia Contactgroep (BCG)
- Nederlands-Belgische Bromelia Vereniging Verslag bijeenkomst van de BCG op 23 april 2006 in
Diergaarde Blijdorp te Rotterdam
Na de ontvangst in de Sterrezaal (met koffie, thee en
cake) rond te klok van 10.00 uur, opende Eric de
vergadering omstreeks 11.30 uur. Ongeveer 30 leden
waren er aanwezig.
-Nieuwe leden:
Mary Rose Hoare en haar dochter Dana Zeelenberg
stelden zichzelf voor, beiden zijn geïnteresseerd in
Bromeliaceeen in algemene zin, de interesse is pril.

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

5236061
www.bromeliad.nl
eric@tillandsia.nl

-Binnengekomen post:
-Gerard Thielen, geen onbekende in de hobby is in Ecuador gaan wonen. Hij organiseert
natuur rondreizen door Ecuador. Zijn website is: www.sumacpacha.nl
-Tevens een verzoek vanuit de Duitse bromelia vereniging 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 bijeenkomsten:
- 29 oktober 2006
- 15 april 2007
- 15-16.september 2007 in samenwerking met de Duitse Bromelia Gezelschaft (weekeinde)
Inventarisatie voordrachten:
-Zoals al eerder besproken zal 29 oktober 2006 een mozaïek lezing plaats vinden. Leden
nemen digitale opnamen dan wel dia’s mee om te laten zien en er iets over te vertellen. Een
ieder is reuze benieuwd om eens een kijkje bij een ander te nemen.
-Gezien het feit dat de lezing niet door kon gaan wordt de lezing van Wim van den Berg &
Jeroen van der Steen over Panama een volgende keer gegeven.
-Op 15 april 2007 zal Jeroen van der Steen een Bromelia lezing houden met als titel:”Rondje
Costa Rica”.
Hans v/d Hoeven geeft aan ook nog materiaal te hebben voor een lezing.
Eric Gouda heeft nog erg veel digitale plaatjes van zijn recente reis naar Ecuador.
Gerard van den Berghe heft 2 lezingen, Ecuador en Costa Rica
Uwe Sharf heef een lezing over “De Guyana’s”
-Opschonen ledenlijst:
Eric verteld dat de ledenlijst erg lang is. Toch komen er op de bijeenkomsten maar een klein
gedeelte van deze leden. Kennelijk zijn er veel leden die al lang niet betaald hebben en ook
niet meer actief zijn in onze groep. Er moet nauwkeurig naar de ledenlijst gekeken worden om
deze lijst op te schonen. Eric stelt voor om een antwoordkaart rond te sturen. Leden die niet
reageren worden “geschoond”.
Eric deelt wederom mede dat leden van het Palmblad hun ledenstrookje (adreswikkel) bij hem
moeten inleveren. Dit om de contributie van het Palmblad te ontvangen (leden van Palmblad
krijgen indien gewenst een gratis lidmaatschap voor de BCG).
-Orchideeën weekend Utrecht
Recentelijk (1e weekend maart) heeft er een orchideeën-weekend in de Botanische Tuinen van
Utrecht plaatsgevonden. Namens de BCG zijn er leden aanwezig geweest om tekst en uitleg te
geven over onze hobby. Het is wenselijk maar erg moeilijk om leden te vinden die bij dergelijke
bijeenkomsten een actieve rol willen innemen. Eten en drinken wordt op dergelijke dagen
geheel verzorgd. Daarbij is het leuk om over de hobby te praten en eens andere
geïnteresseerden te ontmoeten. Kortom, meld je de volgende keer aan…
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-Rondvraag:
-Er wordt gevraagd naar de stand van zaken m.b.t. de CD-rom over bromelia’s. Eric geeft aan
dat de eerste productie over enkele maanden zal plaats vinden. De cd bevat nu ongever 10
000 records. Een heel werk dus.
-Gerard van Heusden is recentelijk in Australië geweest. Daar is de hobby erg populair. Met
name Neoregelia’s. De Tillandsia’s zijn er in opkomst. De hobby wordt door Gerard vergeleken
met het perkgoed in Nederland. Ook Eric is eens in Australië geweest en licht toe dat er op
bijeenkomsten ongeveer 100 leden aanwezig zijn ondanks de onnoemelijke afstanden die
afgelegd moeten worden.
-Er wordt gediscussieerd over Tillandsia importen van T. xerografica, magnusiana en
dergelijke. Sommoge soorten (met name monocarpische soorten en Diaphoranthema’s)
kunnen plotseling in “nieuwe” biotopen verschijnen en tevens verdwijnen als natuurlijke proces.
Er zijn echter ook soorten die het door de handel erg moeilijk hebben om niet uit te sterven in
de natuurlijke habitat.
Tot slot merkt Uwe op dat de Duitse Bromelien Geselshaft eind deze maand een bestelling
gaat doen bij de Amerikaanse “Birdrock Tropical” Bromelia kwekerij/handelaar.
-Lunch:
Vanuit de diergaarde werd er een heerlijke uitgebreide lunch
verzorgd, namens de BCG dank daar voor.
-Plantbespreking:
Onder andere werden de volgende planten door leden
meegenomen en door onder andere henzelf en Eric
besproken:
Een grote klomp Racinea pugiformis, ooit als stekje
meegenomen van een bijeenkomst. De plant hangt in een
serre en 1 keer per week gedompeld. Een mooi exemplaar
die zijn oorsprong heeft in de omgeving van Cuenca,
Ecuador.
Deuterocohnia lottae, een bloeiend exemplaar met rode
bloemen. Deze bloemkleur is het enige onderscheid tussen
de verscillende soorten die voorheen in het geslacht
Abromeitiella vielen. Dyckia brevifolia in 2 vormen, compact
en wat meer “los”ondanks de zelfde groeiomstandigheden.
Tillandsia ionanta var stricta, T. tectorum en T. seleriana
worden besproken, allen in bloei en uit de collectie van Eric.
-Middagprogramma:
Door de medewerkers van Blijdorp werd een rondleiding door
de kassen (achter de schermen) verzorgd. Bij de vele planten
hoort een verhaal. Geen plant waar zonder toelichting aan
voorbij gegaan kan worden.

Billbergia brasiliensis in BGU

Wederom weer een geslaagde bijeenkomst en weer eens op een andere plek!

Agenda bijeenkomst 29 oktober a.s.
10:00 Van af deze tijd is men welkom en is er koffie (in de Serre Botanische Tuinen
Utrecht, achteringang a.d. Harvardlaan 10)
11:00 Ledenvergadering (ALV)
S
Verwelkoming nieuwe leden
S
Binnen gekomen stukken
S
verhoging contributie naar 5 euro (heeft het nog zin strookjes Palmblad te
verzamelen; de knuppel in het hoenderhok)?
S
Rondvraag
12.00 Plantbespreking van de door leden meegenomen planten (neem dus wat mee!)
12.30 Lunch (er wordt voor broodjes en koffie gezorgd, zoals van ouds)
13.00 Verloting!
13.30 Ieder die plaatjes wil vertonen van eigen situatie is welkom (dia’s of digitaal),
graag even aan Eric@Tillandsia.nl mailen wie wat mee gaat nemen (om het
passend te krijgen).
15:00 Afsluiting van de bijeenkomst

