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

Herinnering: de najaarsbijeenkomst is zondag 26
oktober! Het verslag van de vorige bijeenkomst
houd u nog even te goed.
EXCURSIE HORTUS LEIDEN
De leden van de Nederlands-Belgische Bromelia
Vereniging (BCG) worden hierbij van harte uitgenodigd deel te nemen aan een excursie o.l.v.
de heer Art Vogel, chef kassen, in de Hortus
Botanicus van de Universiteit te Leiden en wel op
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zondag, 31 augustus 2008.
Vanaf 10.00 uur (openingstijd hortus) bent u welkom aan het Rapenburg 73 in Leiden.
Voor die-genen, die van het openbaar vervoer gebruik maken, is de hortus bereikbaar
vanaf het station Leiden CS met buslijn 28, tot halte Paterstraat/Hortus. Men kan, zo
men wenst, ook vanaf het station 15 minuten wandelen naar het Rapenburg. Komt
men met de auto, dan is er mogelijkheid tot par-keren op Parkeerplaats Haagweg.
Vandaar rijden pendelbusjes gratis naar de ingang van de hortus.
Leden worden verzocht zich voor deze excursie aan te melden bij Roel
Tomassen, Pieter de Hoogh-straat 53, 1701 LB, Heerhugowaard, tel. 072
5716942, email: r.tomassen@versatel.nl en wel graag vóór 15 augustus 2008.
Leden mogen zich door een introducé laten vergezellen. Ook dat graag even
doorgeven !
Men dient zich vanaf 10.00 uur
(openingstijd) te melden aan de entreebalie
in de hoedanigheid van deelnemer aan de
excursie. De entree zal namelijk worden
bekostigd door de vereniging. Na verwelkoming met koffie / thee in het Grand Café
Clusius (in de hortus) zal de heer Vogel
omstreeks 10.45 uur beginnen met de
ongeveer anderhalf uur durende rondleiding
door de tropische en subtro-pische kassen.
Hij wil uiteraard extra aandacht schenken
aan de bromelia’s en met name aan het
geslacht Vriesea, dat is vernoemd naar
prof.W.H de Vriese (1806-1862), botanicus
en arts, destijds directeur van de Hortus te
Leiden. Verder wil hij de rondleiding ook
voeren langs de dan in gang zijnde CycasTillandsia gerdae
tentoonstelling.
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Na afloop van de excursie is er gelegenheid om in het Clusiuscafé gezellig met
elkaar te lunchen, wat na te praten en eventueel nog met elkaar planten te ruilen en
te bespreken. Met betrekking tot dit laatste punt wordt u uitgenodigd -indien enigszins
mogelijk- planten mee te nemen. Daarna kan men desgewenst nog op eigen
gelegenheid in de hortus (tuinen) tot sluitingstijd (18.00 uur) rond kijken.
Entree en welkomstkoffie zijn voor rekening van de vereniging. De lunch is voor eigen
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rekening.
Na half augustus zal nog tijdig de
deelnemers een deelnemerslijstje
worden toegezonden, opdat zij weten
wie er nog meer naar Leiden zullen
komen. Dit kan handig zijn zo men
eventueel nog afspraken met elkaar
wil maken over het samen reizen, het
uitwisselen van planten, stekken e.d.
Mochten er verder nog vragen zijn,
dan kunt u bellen of mailen met Roel
Tomassen.
Wij hopen onze leden een groot
genoegen te doen met dit evenement !
Het bestuur.
Tillandsia latifolia var. divaricata
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