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  Bonsai Vereniging Rijnmond 

   FOLIUS  

Beste leden, 
 
Voor u ligt weer een nieuwe Folius.  
Ik moet zeggen dat ik veel moeite heb gehad met 
het schrijven van een voorwoord.  
Waar moet je over schrijven in deze vreemde tijd, 
waar wij elkaar al een groot aantal  maanden niet 
ontmoet hebben. Voornamelijk opgesloten zitten in 
allerlei regels en adviezen. 

Op supermarkten na was alles gesloten en stond ik soms in een “file” 
om de supermarkt binnen te komen. Nu is alles met veel beperkingen 
weer open en overal staan of hangen potten desinfecterende gel.  
Alleen grote evenementen mogen nog niet door gaan. 

Persoonlijk ben ik nog steeds erg voorzichtig al zie je soms om je heen 
dat meer mensen de regels negeren.  
Omdat ik de meeste tijd in mijn huis doorbreng heb ik een apart hoek-
je, om aan mijn bonsai te werken, gemaakt. Heerlijk voor de schuif-
deur, die meestal openstaat, Ik kan zo ook genieten van mijn tuin en 
alles wat er groeit en bloeit. 

Wat mij is gaan opvallen dat er meer vlinders en verschillende soorten 
rondvliegen. Ook het aantal vogels is toegenomen en ook hier andere 
soorten die ik al lange tijd niet meer gezien had zoals de huismus en 
verschillende vinken. 

Over mogelijke activiteiten binnen de vereniging kan ik helaas nog niet 
veel kwijt. Het blijft lastig bijeenkomsten op anderhalve meter te organi-
seren in de beperkte ruimte die wij ter beschikking hebben. Mocht hier 
meer duidelijkheid inkomen dan laten we het jullie weten. 

 

Het beste allemaal 

Kees  

Van de voorzitter 

 Ons adres 
Onze bijeenkomsten worden gehouden in het: 

Dorpshuis Hekelingen. 

Lede 13 

3209 AT Hekelingen 

 

We beginnen om 13.00 uur en de zaal is open vanaf 12.30 
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Daniëlle Moelker fotografeerde de toewijding van mensen 
met een hobby.  
„Vaak hadden ze niet eens meer in de gaten dat ik er was.” 
Deze mensen hebben niet zozeer hobby’s, ze hebben passies. Hier leven ze voor. 
In hun hobbykamer, gebogen over een de werktafel, priegelen ze met 
engelengeduld aan een kersttruitje voor een muis in het muizenhuis, of aan het stuur van een modelau-
to. Ze zijn gewend om thuis te zitten en zichzelf te 
vermaken; de coronacrisis zal ze minder hard raken dan mensen die het liefst 
sporten of uitgaan. 
Voor Project Passie fotografeerde Daniëlle Moelker (1975) mensen met een 
hobby. „Ik kan me heel goed voorstellen dat je je daarin verliest, dat je tijd en 
ruimte vergeet. Vaak hadden ze niet eens meer in de gaten dat ik er was.” 
Wat haar opviel: hobbyisten zijn doorgaans boven de zestig. Jongeren knutselen niet meer, stellen ze. 
Die hebben het geduld niet; ze hebben ander vermaak. 
De gemiddelde Nederlander besteedt 14 uur per week aan zijn hobby, uitstapjes en uitrusten, 8 uur aan 
vrienden en familie en 20 uur aan mediagebruik.  
Moelker: „Deze mannen en vrouwen maken zich zorgen dat hun hobby zal uitsterven.” 
 
 

 
Je verliezen in 
een passie.  
Zelf heeft Moel-
ker dat met fo-
to’s.  
Ze is freelance 
beeldredacteur. 
Foto’s maken 
was lange tijd 
haar hobby, tot 
ze besloot er 
haar werk van te 
maken, en er 
een opleiding 
voor te volgen.  
 
Project Passie is 
haar afstudeer-
project voor de 
Fotovakschool. 
 

 

 

 

 

 

Het engelengeduld  
van de hobbyist 
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Bonsai Vereniging Rijnmond 

Zo’n dikke boom in zo’n klein schaaltje’ 
Nee, het zijn geen speciale Japanse bomen, legt Kees (69) uit.  
Het zijn gewone bomen die klein worden gehouden door de wortels en de 
takken op een bepaalde manier te snoeien. De penwortels moeten eraf, de haarwor-
tels moeten blijven.  
Verder gebruikt Kees speciale aarde, acadama, en speciale kunstmest. 
 
De gepensioneerde verpleegkundig specialist heeft vooral lariksen, jeneverbessen en 
taxussen. Een appelboom met piepkleine rode appeltjes. Waar het om gaat bij 
bonsaibomen?  
„Dat hij de uitstraling heeft van een hele oude boom. Dat je denkt: hoe bestaat het, 
zo’n dikke boom in zo’n klein schaaltje?”  
Ja, dat heeft hij zelf na dertig jaar kweken nog steeds: „Anders zou de hobby 
doodbloeden.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  



4  

 
 
 
    

Waar is bestuur mee bezig? 
door Gino Ghiorsi 

Beste mensen, 
 
Helaas is het virus nog onder ons en voorlopig zal het zo wel blijven. Het bestuur is niet meer 
bij elkaar gekomen omdat er weinig te bespreken was. Indien nodig werd het telefonisch of  
via Whats App afgehandeld. 
 
Op zondag 13 september om 12.30 kunnen we weer bij elkaar komen.  
De tafels zullen in groepjes van 4 worden geplaatst en zo worden ingedeeld dat wij minimaal 
op 1.5 meter van elkaar kunnen zitten en aan onze bomen kunnen werken. Hoewel ik mij kan 
voorstellen dat je vanaf maart de tijd hebt gehad om alle bomen netjes bij te houden, althans 
bij mij was dat het geval. Dus heb je niets om aan te werken, kom toch om even bij te praten. 
Normaal gesproken vragen wij dat niet, maar als je nu komt, graag een berichtje naar mij stu-
ren, dan weten wij hoeveel tafels klaar gemaakt moeten worden. We hoeven dan niet onnodig 
te sjouwen. 
 
 Verder is het gehele programma door de war geschopt, dus kunnen wij eventueel met de 
aanwezige leden doornemen wat wij de rest van het jaar kunnen en zullen doen. 
 
Op 7 november hadden wij de viering van ons 25-jarig bestaan, wat helaas niet doorgaat, 
maar we hebben deze datum nu gereserveerd om in Drenthe de lariksen te gaan steken. Tom 
heeft al een en ander via de nieuwsbrief doorgegeven, als je wilt kun je je alsnog opgeven. 
Het is wel een stukje rijden, ik denk ongeveer 2 uur, dus in principe verzamelen wij bij de bos-
wachters in Hoogersmilde en rijden dan gezamenlijk naar de locatie. Ik denk dat dit mogelijk 
zal zijn zo rond 12 uur.  
 
Als tegenprestatie heb ik de boswachters beloofd dat wij een workshop bonsai zullen geven. 
Tom, Jacqueline en ikzelf zullen dat gaan doen, wij zullen al vrijdag ter plaatse zijn om dat in 
de middag te doen. 
 
Zaterdag, na het steken van de boompjes, kun  je weer richting huis keren, of desnoods de 
plaatselijke keuken gaan proeven  en/of ergens  overnachten en zondag terug gaan. 
De leden die zich al hebben opgegeven, of alsnog opgeven, zullen t.z.t. separaat een email 
krijgen met alle benodigde informatie. Ik verheug mij al om hieraan deel te nemen. 
Maar hopelijk zie ik jullie zondag 13 september in het Dorpshuis. 
 
Groetjes  
Gino. 
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Iedere dag loop ik minstens 1 maal even langs mijn bomen, ik denk dat dat niet anders is dan bij jullie. 

Meestal zien ze er nog precies net zo uit als een dag daarvoor maar soms is daar ineens een verras-

sing. 

Zo stond ik een kleine Juniperus te bekijken en zag daar een takje zitten, een takje dat daar eigenlijk 

niet hoorde.  Het takje was wat grijzig van kleur en zat een beetje tussen het groen in verstopt. 

Omdat ik mijn leesbril niet op had 

kon ik het niet heel erg goed zien  

maar toen ik het nog eens beter 

bekeek (met bril dus) zag ik dat het 

takje niet uit een andere tak kwam 

gegroeid maar het hield zich vast 

met twee pootjes.  

 

 

 

 

 

 

 

Het was wel duidelijk dat het geen takje was maar een rups die strak en 

stijf zich vasthield en deed alsof hij of zij een takje was, perfecte camou-

flage dus. 

Nadat ik de rups voorzichtig had losgetrokken, het beestje bewoog nog 

steeds niet  kon ik goed zien dat die pootjes ideaal waren om je aan 

een takje vast te klemmen en op die manier je vijanden om de tuin te 

leiden. 

Na wat zoekwerk blijkt het een rups te zijn van een spanner. Dit is een 

grote (300) soorten groep van nachtvlinders. 

Ik heb de rups niet teruggezet in mijn Juniperus maar even later was ‘t 

ie toch verdwenen.  

Zo zie je maar dat het nooit kwaad kan om je bonsai dagelijks te in-

specteren 

 
 
 
 
 

 

Bonsai Vereniging Rijnmond 

Een ongenode gast 
door Tom van Wanum 
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De agenda voor 2020 

   

Wij gaan onder de RIVM voorwaarden weer opstarten op 13 september. 

- We melden ons aan bij Gino 
- Kom niet als je verkoudheid– of griepklachten hebt 
- Ontsmet je handen bij binnenkomst 
- We blijven de anderhalve meter afstand bewaren, ook als we elkaar helpen 
- Een mondkapje dragen kan natuurlijk altijd 
- We desinfecteren onze handen 

Zondag 13 september Werk– en bijpraatmiddag 

  Opstelling van de maand Andries van Herk 

Maandag 21 september  Werkavond 

Zondag 11 oktober Wie heeft er een wens of idee? 

  Opstelling van de maand Hermann Jung 

Maandag 19 oktober Werkavond 

Zaterdag 7 november  Lariksen uitsteken in Drenthe 

Maandag 16 november  Werkavond 

Zondag 13 december  Simultaan werken 

  Opstelling van de maand Corrie Mudde 

 

 

 

 

Bonsai Vereniging Rijnmond 
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U kunt lid worden van onze vereniging.  
Het lidmaatschap bedraagt€ 50,00 per jaar. 
Informatie over het lidmaatschap is verkrijgbaar op de bijeenkomsten of bij één van 
de bestuursleden. 

Bonsaivereniging Rijnmond is lid van de Nederlandse Bonsaivereniging 

VOORZITTER  
Kees Heck 
e-mail: c.heck2@upcmail.nl  
 
SECRETARIS  
Gino Ghiorsi  
Tel. 06-53747322  
e-mail: secretarisbonsaiver.rijnmond@kpnmail.nl 

 
PENNINGMEESTER  
Peter Kreuk 
e-mail: peter.kreuk@upcmail.nl 
 
 
ACTIVITEITENCOMMISSIE  
voorzitter: Jacqueline Vliegenthart,  jacquelinevliegenthart@xs4all.nl 
Andries van Herk  
Tom van Wanum  
 
WEBSITE:  
 

 

 

Webmaster: Kees Heck. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle activiteiten vinden plaats in het: 
Dorpshuis Hekelingen.  
Lede 13 
3209 AT Hekelingen 
We beginnen op zondag om 13.00 uur en de zaal is open vanaf 12.30 uur. 
Op maandag starten we om 19.30 uur.  

FOLIUS: 
Verschijnt op 1 februari, 1 april, 1 juni, 1 september, 1 november 
Kopij zien wij heel graag gestuurd aan tomvanwanum@xs4all.nl 
 

 

Informatie over Bonsai Vereniging Rijnmond 
 

mailto:secretarisbonsaiver.rijnmond@kpnmail.nl
http://www.bonsai-vereniging-rijnmond.nl/

