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Bromelia Contactgroep (BCG)
- Nederlands-Belgische Bromelia Vereniging Betreft: Gezamenlijke bijeenkomst
bromeliaverenigingen in september 2007.
Beste bromeliavriendinnen en –vrienden,
Onlangs zonden wij jullie enige informatie over de
plannen voor de gezamenlijke bijeenkomst op 14 en
15 september 2007 van onze Bromelia Contact Groep
(BCG) en de Deutsche Bromelien Gesellschaft(DBG).

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

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in de Botanische
Tuinen aan de Harvardlaan in Utrecht, tot dusverre het thuisadres van onze Bromelia Contact
groep.
Vele van onze Duitse gasten verheugen zich op dit bezoek en naar verwachting zal de DBG
dan ook ruim zijn vertegenwoordigd en hun delegatie zo’n 60 à 70 leden tellen !
Een voorlopige agenda is op hun initiatief aan ons voorgelegd maar zal t.z.t. een
Duits/Nederlandse versie worden.
Het feit, dat dit bromelia-weekend een vrijdag en zaterdag zal omvatten heeft te maken met
wensen van onze Duitse gasten. Velen van hen hebben een lange reis voor de boeg en moeten
donderdag 13/9 al van huis vertrekken. Zij willen dan zondag 16/9 weer terugkeren. Ook de
overnachtingskosten spelen bij menigeen een rol. Kortom, dit willen wij graag respecteren.
Niettemin hopen wij dat vele van onze BCG-leden zich zodanig kunnen vrijmaken, dat zij de
beide dagen, dus 14 en 15/9, kunnen bijwonen.
Het zal duidelijk zijn, dat aan de voorbereidingen van een dergelijk bromelia-weekend veel
werkzaamheden zijn verbonden. Vandaar dat het ons verheugt, dat Roel Tomassen bereid is
gevonden het bestuur bij de voorbereidingen te helpen.
Zoals het voorlopige programma voor dit weekend vermeldt zal de plantencollectie in Utrecht
worden bezocht en zullen er voordrachten worden gehouden door Joachim Marx uit El
Salvador en door ondergetekende. Verder zullen er middels een te organiseren plantenbeurs
ruimschoots mogelijkheden komen planten te kopen (o.m. van uit Duitsland komende kwekers)
en planten te ruilen en te verkopen.
Ook wordt bezien of er kwekers uit België en Nederland en kwekers onder onze leden voor
deze plantenbeurs zijn warm te maken !.
Mochten er onder onze leden nog ideeën leven met betrekking tot het programma voor
dit weekend, dan zouden wij het plezierig vinden dit te vernemen. Alsdan kan later het
definitieve programma voor beide dagen worden opgesteld.
Kort voor het verzenden van deze brief bereikte ons een uitnodiging van de firma Corn.Bak te
Assendelft om zondagmorgen 16 september hun bedrijf te komen bezoeken. Ook daarvoor kan
men zich dus aanmelden.
Gelet op het feit, dat niet alleen onze Duitse gasten overnachting behoeven, maar dit ook voor
onze leden uit België en Nederland wenselijk of noodzakelijk kan zijn, hebben wij alvast met het
hotel De Biltsche Hoek (V.d.Valk) daarover principe-afspraken gemaakt. U kunt zich middels het
bijgevoegde deelname-formulier opgeven voor overnachting èn -óók belangrijk – voor het
avondeten in het hotel. Daarvoor is door het hotel een grote zaal beschikbaar gesteld, waarin
voor alle deelnemers ruimte is te genieten van eten en drinken en van een show van prachtig
bloeiende planten, meegenomen door onze Duitse gasten en naar wij hopen ook door onze
leden. Laten wij ons als BCG op dit punt niet onbetuigd laten ! Eigenaren/ eigenaressen van de
planten worden dan uitgenodigd naar voren te komen om te vertellen hoe zij dat hebben gefikst
! Ook aan plantenverloting zal worden gedacht.
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Kortom, wij willen er graag een feestelijk bromeliaweekend van maken, waar leden naar
verwachting hun kennis over bromelia’s kunnen vergroten, hun plantencollectie kunnen
verrijken en -niet in de laatste plaats- kontakten met mede-hobbyisten kunnen leggen of
verstevigen !
Met het oog op de vele voorbereidingen voor dit weekend en gelet ook op het feit, dat het hotel,
zeg vanaf juni, in grote lijn graag wil weten waarmee rekening moet worden gehouden, vragen
wij jullie het bijgesloten deelnameformulier tijdig, d.w.z. uiterlijk 1 juni 2007, in het bezit te
stellen van Roel Tomassen.
Mocht je helaas niet kunnen meldt dit dan a.u.b. ook eventjes.
De hotelprijzen bedragen:

100,-- voor een 2-pers.kamer,

83,50 voor een 1-pers.kamer en

125,-- voor een 3-pers.kamer
Het avondeten kost

22,50.

Indien leden overeenkomen samen een 2-pers. kamer te delen betalen zij ieder daarvoor
50,--. Vermeldt dat dan wel even op het deelnameformulier !
Willen jullie de verschuldigde kosten voor overnachting en/of avondeten eveneens
vóór 1 juni 2007 overmaken op gironr. 5236061 van onze vereniging ? Het hotel wenst
namelijk in september met onze penningmeester af te rekenen en niet met een ieder van jullie
individueel. Extra drankjes e.d. kunnen door jullie ter plekke met de bediening worden
afgerekend.
Een onverhoopt individuele annulering voor een overnachting of de avondmaaltijd zal over het
algemeen geen probleem vormen. Als organiserende verenigingen mogen wij een aantal teveel
gereserveerde kamers in augustus kosteloos teruggeven. Annulering op het allerlaatste
moment kan evenwel 35,-- per kamer kosten !
Als je besluit ergens anders te overnachten maar wel aan het avondeten wilt meedoen in hotel
De Biltsche Hoek maak je dus alleen 22,50 euro over. Ook dat kan op het deelnameformulier
worden aangegeven.
Mochten de overnachtingsmogelijkheden in De Biltsche Hoek tegen verwachting sneller
vollopen , dan kan nog naar andere hotels in de directe omgeving worden uitgekeken, maar dat
overleggen we dan wel met die leden voor wie in de herberg geen plaats dreigt te zijn.
Natuurlijk zullen wij over dit bromelia-weekend nog met
jullie praten op onze aanstaande voorjaarsbijeenkomst.
Tussentijds kunnen nog nadere mededelingen aan
jullie volgen, eventueel rechtstreeks –met medeweten
van het bestuur- door Roel Tomassen.
Ook met verdere vragen zijn jullie welkom bij Roel en bij
ondergetekende.
Wij roepen jullie allen op om –indien mogelijk- je
steentje bij te dragen aan het welslagen van het
bromeliaweekend met onze medehobbyisten uit
Duitsland en België.
Namens het bestuur,

Roel Tomassen &
Eric Gouda, voorzitter.

Bijlage: Deelname-formulier

Billbergia nutans var. nutans
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DEELNAME-FORMULIER
Ondergetekende,
Naam:

......................................

Adres:

......................................

Woonplaats:

......................................

Telefoon:

......................................

E-mail:

.......................................

Geeft zich op als deelnemer voor de gezamenlijke bijeenkomst van de
Deutsche Bromelien Gesellschaft en de Bromelia Contact Groep op vrijdag 14
en zaterdag 15 september 2007 in de Botanische Tuinen van de Universiteit van
Utrecht. Hij / zij……………
O komt op vr. 14/9 en/of O komt op za. 15/9
O komt alleen

O komt met …….personen

O wenst voor de nacht van 14 op 15 september 2007 overnachting in 1-pers/
2-pers.kamer, incl.ontbijt in hotel De Biltsche Hoek
O wil 2-pers.kamer delen met medehobbyist…………………………….(naam)
O regelt zelf een overnachting
O wil deelnemen aan de gezamenlijke avondmaaltijd op 14 september 2007
in hotel De Biltsche Hoek
O zegt toe het voor overnachting en/of avondeten verschuldigde bedrag vóór
1 juni 2007 over te zullen maken op het girorekeningnummer 5236061
van de Bromelia Contact groep te Utrecht.
O geeft zich op voor het bezoek aan de firma Corn.Bak op zo. ’s morgens 16/9
(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)
Eventueel nadere mededeling(en) of vragen:
..............................................................
..............................................................
..............................................................
Handtekening:

Dit formulier zenden / mailen vóór 1 juni 2007. aan
R.Tomassen,
Pieter de Hooghstraat 53,
1701 LB Heerhugowaard
e-mailadres: r.tomassen@versatel.nl tel. 072 5716942

