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 NIEUWSBRIEF  

 Bonsai Vereniging Rijnmond 

 

Beste leden, 

Het lijkt me ondertussen echt heel erg leuk jullie wat goed 
nieuws te kunnen brengen over de bijeenkomsten, de ten-
toonstellingen of andere fijne zaken die het lid zijn van een 
bonsaivereniging zo mooi maken, maar helaas, nog steeds 
zijn we niet in de positie om een bijeenkomst te plannen. 

Dit jaar is ook het evenement Bonsai van het Westen 2021 
geannuleerd. Ook als er een mogelijkheid voor evenemen-
ten is, wat we niet verwachten rond 1 juni, zal de 1,5 meter 
regel moeten worden aangehouden.  
We voorzien teveel hindernissen die het evenement er niet 
leuker op gaan maken en dat is toch vooral de  
bedoeling.  

Rijnmond heeft zich wel alvast aangemeld voor de show in 
2022 

Dit jaar ook geen inkopen doen bij Lodder met korting. 
De club, en natuurlijk ook jullie, dit jaar dus geen  
financiële meevaller.  
Ook bij de aanschaf van bonsai gerelateerde artikelen geldt, 
net als bij de aanschaf van boeken, steun je “lokale”   
bonsaihandel.

Ik weet niet hoe het met de lariksen die we hebben ver-

zameld bij jullie gaat, maar bij mij ziet het er goed uit. 

Alle bomen laten zien dat er leven is. De knoppen be-

ginnen wat te zwellen en ze gaan dan ook wat glimmen. 

Er is zelfs een takje dat al een paar naalden laat zien!.  

Voorlopig is het vooral een kwestie van laten groeien en 

zien welke takken er leven en welke er afsterven. In de 

loop van het jaar kun je al wat van de vele kleine twij-

gen wegknippen. Op sommige plekken zitten er heel 

veel bij elkaar. Probeer ook gelijk helder te krijgen wat 

de mooie delen van de boom zijn en welke minder mooi 

zijn en wat daarvoor een oplossing is. 

De eerste naaldjes! Van de bloeiende cyclaam hierboven heb ik vorig jaar zaad verzameld en 

gezaaid. Ik heb nu voor iedereen een heel klein cyclaampje, als we elkaar 

weer mogen zien! 


