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   FOLIUS 

 
Beste Leden, 
 
Dit heeft niks met Bonsai te maken. 
Maar ik maak mij ernstig zorgen wat ik bijna da-
gelijks in de kranten lees, 
Schietpartij op een school in Texas 19 kinderen 
en 2 volwassen. 
Steekpartijen van meestal door heel jonge da-
ders. 
En dat gebeurt in onze omgeving Rozenburg, Spijkenisse, Rotterdam 
enz. 
Maar ook alle prijzen in supermarkten stijgen en worden steeds meer 
mensen hierdoor “armer”. 
Onze lontjes, bij een aantal onder ons, zijn vreselijk kort geworden. 
Ja vreselijk.  
 
Ga rust zoeken met iets leuks. 
Wordt lid van bijvoorbeeld een Bonsaivereniging. Met geduld en rust 
kun je een boom vormen in een schaal. 
Na onze tentoonstelling hebben we weer een aantal leden bijgekregen. 
Dat is gewoon heel positief te noemen. Onze messen zetten wij in de 
vorming, geweren hebben we niet nodig. 
En bijvoorbeeld bij de Plantenhal 
kunnen we leuk startersmateriaal  
voor een schappelijk prijs kopen. 
 
Hiernaast een voorbeeld van een 
vuurdoorn. 
Het gaat jullie goed 

 

Groeten 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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Paula wilde ook graag een keer de tokonoma inrichten maar dan wel tijdens de bijeenkomst in mei. 
Op dat moment zou haar Satsuki Azalea immers bloeien. Satsuki betekent niet voor niets “vijfde 
maand” dus mei. 
De natuur houdt echter geen rekening met onze planning en dus ook niet met die van Paula, haar 
Satsuki bloeide nog niet, net zomin als die van mij trouwens. 
Paula verraste ons met een soort die we nog nooit eerder in de tokonoma hebben gehad, een  
Crassula! 
De Crassula ovata, ook wel Jade plant genoemd, oogt dan wel als een boom met zijn als hout uit-
ziende stam maar is een vetplant uit Zuid Afrika die in Nederland vrijwel nooit bloeit. 
 
Paula is met een klein plantje 4 jaar geleden begonnen en dat plantje heeft zich ontwikkeld tot een 
stevige plant. 
De Crassula staat vrijwel altijd buiten en kan een graadje nachtvorst hebben, meer vorst niet. 
Daarna knipt Paula hem kort en de plant wordt gedurende de zomer dubbel zo groot. 
 
Paula heeft er over gedacht de Crassula te vormen als een parasol, die soort stijl zie je wel op de 
Afrikaanse vlaktes, maar ze is bang dat hij dan te grof gaat worden. Vandaar de “klassieke” opbouw 
tot bezemstijl. 
 

 
 
 
 
 

De opstelling van de maand mei 
van Paula Stofregen 

Opstelling van de maand juni door: Kees Heck 

Opstelling van de maand juli door: ?????? Wie biedt zich aan? 
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Bonsai Vereniging Rijnmond 

De pot waarin de Crassula staat is er eentje van Klika. 
Paula waarschuwt dat bij het verpotten de plant goed moet worden vastgezet. Doordat hij weinig 
wortels heeft valt hij gemakkelijk om. 
 
Ook de gekozen accent is heel iets anders dan we gewend zijn. Deze bestaat uit een bol glas 
met daarin verschillende kleuren. De reden voor deze keuze is heel simpel: Paula heeft hem 
meegenomen van een reis naar Spanje en vindt de bolvorm mooi bij de Crassula passen. 
 
Paula is nog niet zo bezig met tafeltjes en dergelijke vandaar de keuze voor de matjes, en dat is 
natuurlijk ook prima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Als ze bloeien ……... 
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Ik heb vorig jaar bij alle bonsai naast grond- ook bladbemesting toegepast.  
Een paar weken terug en omdat de vloeibare mesten van Matsu op  
waren, ben ik op internet gaan struinen en heb inmiddels voor de  
verandering een paar flessen (2 liter) visemulsie gekocht van Bio-Bizz  
voor een zeer schappelijke  prijs. Ik kan voorlopig vooruit… 
 
De NPK samenstelling is iets anders  5-1-4.  De PK compenseer ik wel na 
de zomer  tot de herfst.  Nu de bomen in de groeiperiode zijn hebben ze  
vooral  stikstof nodig (N).  
Tijdens de zoektocht kwam ik een artikel tegen over bladbemesting waarvan 
 ik de inhoud met jullie wil delen. 
 
Al  in de jaren 50 werd een onderzoek gedaan om te bepalen of planten ook 
via de bladeren voedsel kunnen opnemen en met welke snelheid. Het hangt 
enigszins af van het soort voedsel (mest) maar het kan heel snel gaan, zelfs binnen enkele  
minuten, verbazingwekkend! Net of je een pilsje achterover slaat… 
Dus vele malen sneller dan via de wortels. Dit in geval van stikstof, met de andere producten die 
in de mest zijn verwerkt (P & K) gaat het wat langzamer, maar toch nog wel met 30 cm per uur, 
wat een behoorlijke snelheid is.  
Ook werd aangetoond  dat de opname van de voedingsmiddelen bijna 100 % is, terwijl dit via de 
wortels slechts 10 % zou zijn. Het laatste klopt wel, want ik heb vaker de opmerking gekregen 
dat vloeibare mest over de grond sproeien of toevoegen tijdens het water geven snel langs de 
wortels gewoon weer wegspoelt, vandaar de 10%. Je kunt stellen dat bij het toepassen van 
bladbemesting niets gaat verloren.  

Tenzij je voor een regenbui gaat spuiten, maar is vrij 
logisch. Met andere woorden een effectief bemesting-
systeem. Dit wordt ook op grote schaal in land- en tuin-
bouw toegepast.  
 
Als je mest over de grond gebruikt, kun je in dit geval 
beter met vaste mest werken, Abrakas bijvoorbeeld, de 
afgifte gaat langzamer en bij elke regenbui of watergift 
wordt er een kleine hoeveelheid afgegeven en via de 
grond door de haarwortels opgenomen. Hiermee bereik 
je een hogere percentage dan 10 %. Bladvoeding blijkt 
toch een veel efficiëntere manier van  bemesten te zijn, 
in 2004 werd wederom onderzoek gedaan door Brian 
Clancy  en hij kwam ook tot dezelfde conclusie. 
 

  Huidmondje dicht en geopend 
 
Het beste kun je bladmest aanbrengen met een drukspuit, zodat je ook bij de huidmondjes en 
poriën van het blad kan komen, boven en onderkant van de bladeren spuiten en zo fijn mogelijk 
benevelen. Als je bladbemesting gaat toepassen, houd je aan de instructies van de fabrikant wat 
de hoeveelheden betreft, maar ik heb gezien dat deze bijna allemaal gelijk voor alle merken 
visemulsies zijn, spuit altijd tegen de avond.  

Bonsai wetenswaardigheden  
Door Gino Ghiorsi 
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 Bladbemesting van naaldbomen is denk ik een ander verhaal… Ik geloof niet dat de 
naalden huidmondjes en/of poriën hebben om iets vloeibaar te kunnen opnemen, dat 
ga ik nog uitzoeken, wordt dus vervolgd. 
 
(Vast vooruitlopend op Gino’s onderzoek kan ik vast verklappen dat ook naaldbomen 
huidmondjes hebben en dat die bij sommige soorten, Juniperus bijvoorbeeld, aan de 
bovenzijde van de naalden liggen.  
Wil je meer weten over de producten van Bio Bizz kijk dan op hun site. )  

5 

 

 

Bonsai Vereniging Rijnmond 

In de 25 jaar dat ik lid ben van BV Rijnmond heb ik nog nooit een show van onze club ge-

zien waarbij zoveel bonsai door de leden zijn ingebracht. 

Tijdens het inrichten van de zaal bleven we tafels aanslepen om alle bomen kwijt te  

kunnen.Er stonden uiteindelijkmeer dan 25 bonsai te pronken. De een verder gevorderd 

dan de ander maar het was een prima doorsnede van onze club! 

Wat mij ook weer opviel waren de tafeltjes, matjes en accentjes, bij ieder boom was daar 

aan gedacht. De tijd van een bonsai neerzetten zonder aandacht te schenken aan het ge-

hele plaatje is duidelijk voorbij, we zijn daarin echt veel beter geworden, een compliment 

aan ons zelf. 

Dan de bezoekers. 

Meestal zie ik een enkel onbekend gezicht maar nu leek het wel of iedereen vrienden, fa-

milie en kennissen had uitgenodigd. Overal zag ik onbekende gezichten. 

Een paar van die onbekende gezichten behoorden aan de mensen die voor ons belangrijk 

(kunnen) zijn. Zo was daar de wethouder, de voorzitter van het Dorpshuis en de burge-

meester. 

De wethouder had voor ons een hele aangename verassing. Kees ontving uit zijn handen 

een waardecheque van € 

525. Daarboven op kwam 

ook nog de gift van de 

voorzitter van het Dorps-

huis: er zou ons voor deze 

jubileumdag geen huur 

worden berekend.  

Bovenop dit alles kwamen 

er ook nog nieuwe leden 

bij. Ter plekke hebben we 

4 nieuwe leden kunnen 

bijschrijven op de lijst, een 

leuke reactie op de fraaie 

tentoonstelling dus. 

We willen iedereen bedan-

ken die tijdens deze show 

een bonsai hebben  

geplaatst, hebben meege-

holpen alles klaar te zetten en op te ruimen en iedereen die de vele bezoekers enthou-

siast hebben gemaakt met hun verhalen over onze hobby! 

 

De jubileum show 
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Bonsaishow in Genk 
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Bonsai Vereniging Rijnmond 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens onze jubileumtentoonstelling waren ook twee van de  

combinatie-ambtenaren van de gemeente aanwezig. In het gesprek vertelden 

zij dat er  een aantal kinderactiviteiten werden 

georganiseerd onder de noemer “High Five!” 

Deze activiteiten moesten een relatie hebben 

met natuur. 

Ter plekke besloten we de organisatie van een 

activiteit op onze schouders te nemen door met 

de kinderen een kokodama te gaan maken. 

Dit hebben we met z’n drieën (Gino,  

Jacqueline, Tom) gedaan in een zaal van de 

Boekenberg. 

Er waren zo’n 15 kinderen plus ouders  

aanwezig.  

Het bijzondere was dat het bijna allemaal  

kinderen uit de Oekraïne waren die in  

Spijkenisse zijn ondergebracht in een hotel. 

Een hele leuke bijeenkomst waarbij we  

misschien heel even de gedachten van de  kinderen bij iets leuks konden bren-

gen. 

 

 Kokodama maken  in de Boekenberg 
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Taxus naalden plukken 
Door Tom van Wanum 

 Nu loop ik best al een tijdje mee in de bonsaiwereld  maar tijdens onze afgelopen bij-

eenkomst zag ik iets dat ik nog niet eerder heb gezien maar ook nooit van heb gehoord. 

Andries plukte van een Taxus vrijwel alle oude naalden af! 

Ik vroeg hem of hij dat altijd deed en jazeker, dat deed hij altijd. Ik heb blijkbaar lange tijd 

geslapen. 

Thuisgekomen ben ik eens gaan zoeken naar het hoe en waarom van het naaldenpluk-

ken met onderstaand resultaat. 

Naalden plukken doen we natuurlijk ook bij Pinussen met 

als doel de productiviteit van knoppen op te voeren. Dat 

kan dus ook bij een Taxus. Wat ook net als Pinussen geldt 

is dat het plukken wel een doel moet hebben, zo niet dan 

kun je het beter laten. 

In de natuur is het zo dat Taxussen zelf hun knopvorming 

kunnen reguleren. Het kan gebeuren dat een Taxus, vooral 

de oudere exemplaren, jaren lang geen knoppen vormen 

om dan in een bepaald jaar overal  op de boom knoppen te 

laten ontstaan.  Het schijnt dat het nog niet echt duidelijk is 

waarom een Taxus zo kan reageren. 

Net zoals bij het toepassen van bladsnoei bij loofbomen en 

het plukken van naalden bij een Pinus is het belangrijk te 

onthouden dat een boom alleen knoppen ontwikkelen als 

ze dat kunnen en niet omdat wij dat willen! 

 

De geplukte Taxus van Andries 

Een Taxus laat ook zijn bladeren (naalden) vallen, zij het niet allemaal tegelijk zoals een 

loofboom.  

Hoeveel naalden er gaan vallen aan het einde van de groei in de zomer is afhankelijk 

hoe die zomer was. Bij het afwerpen van de naalden komt er een hormoon vrij. De hoe-

veelheid van dit hormoon wordt bepaald door verschillende factoren maar de twee be-

langrijkste zijn: 

* de hoeveelheid water aanwezig in de schors 

* de hoeveelheid suikers aanwezig in de schors 

Hoe meer water en suiker hoe beter het hormoon zijn werk kan doen en hoe gezonder 

de boom is des te meer suiker zal er in de schors worden opgeslagen. 

Er zullen weinig knoppen worden gevormd als: 

* de boom onregelmatig en te weinig water krijgt 

* de boom te weinig zon krijgt 

* de boom te weinig wordt bemest 

* het bodemmengsel niet geschikt is voor een Taxus 

Omdat bij het plukken altijd de schors beschadigd raakt pluk je de Taxusnaalden liefst 

niet in de maanden maart, april en de eerste helft van mei. 
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Bonsai Vereniging Rijnmond 

Hoe moet je plukken? 

In ieder geval moet het plukken dus een doel hebben en doelen kunnen zijn: 

* het basisontwerp moet worden gemaakt (het stileren dus) 

* het voller worden van de plateaus (onderhoud dus van de bonsai) 

Als de Taxus volwassen is moet er eigenlijk nauwelijks nog in de kroon worden geplukt. Alleen de 

kortloten worden dan nog geplukt en de kroon mag niet dichter worden door het plukken, takken ster-

ven dan af door lichtgebrek. 

Het plukken moet altijd in de groeirichting van de naalden gebeuren en pluk de oude naalden. Die 

zijn te herkennen aan hun donkergroene kleur en zijn vaak wat langer. Pluk dan wel alle oude naal-

den en niet her en der een paar weg. 

Welke takken pluk je wel en welke 

niet? 

Als je goed naar je Taxus kijkt zie je 

takjes waaraan geen eindknop zit, dit 

zijn de kortloten en hieraan verschij-

nen meestal de besjes. 

De takjes die wel een eindknop heb-

ben noemen we de langloten. Ben je 

de bonsai nog aan het opbouwen dan 

zijn de langloten het belangrijkst. Je 

bouwt je bonsai op met dikke gestel-

takken met daaraan de langloten. De 

kortloten laat je dus nog weg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens het plukken kun je ook de nieuwe groei snoeien. Een standaardregel is dat een nieu-
we scheut niet langer dan 5 cm. mag zijn. Is hij langer dan knip je die terug. 
Als je Taxus heel krachtig is en naar verhouding te lange naalden maakt dan mag je tijdens 
het plukken ook enkele van die nieuwe naalden plukken, maar dus alleen bij zeer gezonde, 
sterke bomen. 

Tot slot kun je in plaats van te plukken de naalden ook afknippen. Dat gaat sneller maar doe 
het wel voorzichtig en onthoud; naalden plukken levert alleen een resultaat bij sterke en ge-
zonde bomen. Zwakke of net verpotte bomen worden nooit geplukt. 

Veel over dit onderwerp is te vinden op Urikawa Bonsaikunst 
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Waar is het bestuur mee bezig? 
Door Gino Ghiorsi 

 

 
Laat ik eerst beginnen met het feit dat door de regelmatige vermeldingen van onze acti-
viteiten in Groot Nissewaard, de show en open dag die op 10 april werd gehouden, het 
ledenaantal inmiddels is gegroeid naar 32 leden. Uiteraard is er altijd  verloop, maar 
laten we hopen dat we dit kunnen vasthouden en mogelijk  verder uitbreiden. Belangrijk 
is dat we een goede en interessant programma aan de leden kunnen bieden, wat dit  
betreft is onze AC zeer vindingrijk, maar ook de sfeer is heel belangrijk en daar ont-
breekt gelukkig ook niets aan. 
 
Binnenkort is de show van Bonsai van het Westen. Als bestuur hebben wij er weinig 
mee te maken gehad, de AC is daar heel druk mee geweest. 
Ook hier zal het bedenken en de presentatie van het haiku gedicht een apart tintje ge-
ven aan onze vereniging tijdens de tentoonstelling.    
 
Van 22 juli tot 3 augustus zullen wij samen met NBV en de andere aangesloten vereni-
gingen, het Japanse paviljoen opfleuren met bonsai tijdens de Floriade in Almere. Als 
bestuur zitten wij echter nog op aanvullende gegevens van de NBV te wachten, wellicht 
dat wij jullie medewerking zullen vragen. 
 
Als bestuur zijn wij in contact met de NVB ivm de viering van het 50 jarig bestaan van 
de NBV.  Het zal in Leersum worden gehouden en Rijnmond zal ook aanwezig zijn met 
een eigen stand. Doen jullie je best om een boom klaar te hebben voor de show op 17 
september? De AC zal met aanvullende informatie komen. 
 
Dit was het voorlopig.  
Groetjes en tot ziens op de bijeenkomsten. 
Gino 
 

In de tuin bij Shofukan 
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Bonsai Vereniging Rijnmond 

 

Programma Show van het Westen 

 

 

 

 

 

Zaterdag 11 juni 

  

10:00—17.00 Opening van de tentoonstelling 

10.00  Massages 

11.30  Rondleiding over tentoonstelling met Teunis Jan Klein / Tour exhibition 

11.30 tot 14.30  Workshop bonsai vormen met Martin Bonvie en Alex Straver 

12.00   Chinese theeceremonie / Chinese Tea Ceremony 

12.30 tot 15.30 Bonsai demonstratie door Bart Verstappen / Bonsai demonstration 

13.30 tot 14.30 Tai chi demonstraties (o.v.b.) 

14.00  Rondleiding over tentoonstelling met Teunis Jan Klein/Tour exhibition 

14.30 tot 15.00 Tai chi demonstraties (o.v.b.) 

15.00  Chinese theeceremonie / Chinese Tea Ceremony 

17.00  Sluiting tuin / closure 

Opening van de tentoonstelling 

Massages 

Rondleiding over tentoonstelling met Alex Straver / Tour exhibition 

Workshop bonsai vormen met Edwin Koppers en Dan Snipes 

Chinese theeceremonie / Chinese Tea Ceremony 

Bonsai demonstratie door Christiaan Yeh 

Tai chi demonstraties (o.v.b.) 

Rondleiding over tentoonstelling met Alex Straver / Tour exhibition 

Tai chi demonstraties (o.v.b.) 

Chinese theeceremonie / Chinese Tea Ceremony 

Prijsuitreiking (demonstratietent) / Award ceremony (demonstration 

tent) 

Zondag 12 juni 

  

10:00 

10.00 - 17.00 

11:30 

11:30 tot 14:30 

12:00 (±) 

12:30 tot 15:30 

13.30 - 14.00 

14.00 

14.30 - 15.00 

15:00 (±) 

16.30 (±) 

17:00 
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Het programma voor 2022 

 Zaterdag 11 en zondag 12 juni 
Show van het Westen in Delft 

 Vrijdag 17 t/m zondag 19 juni  
EBA congres in Augsburg 

 Zondag 19 juni 
Boombespreking door Bart Verstappen 
De opstelling van de maand door Kees Heck 

 Zondag 10 juli 
Werkmiddag 
De opstelling van de maand door   

 Zondag 14 augustus 
Werkmiddag 
De opstelling van de maand door Andries van Herk 

 Zondag 11 september 
Rotsbeplanting maken 
De opstelling van de maand door Michel Essebaggers 

 Zaterdag 17 september 
Bonsaishow n.a.v 50 jarig bestaan van de NBV 

De Binder in Leersum 

 Zondag 9 oktober 
Werkmiddag 
De opstelling van de maand door Simon Lokker 

 Zondag 13 november 
Werkmiddag 
De opstelling van de maand door Vicente Martinez 

 Zondag 11 december 
Gezamenlijk werken aan een boom 
De opstelling van de maand door Patrick Huigsloot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je ingeroosterd staat voor de inrichting van de tokonoma op een 

datum die niet uitkomt, laat het mij dan even weten dan regelen we 

iets anders. 

WIE BIEDT ZICH AAN?????? 
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Bonsai Vereniging Rijnmond 

 

  19 Juni, de boombespreking door Bart Verstappen 
Ik heb met Bart afgesproken dat we loofbomen gaan bespreken, dus ik verwacht dat die dan ook 
meegenomen zullen worden. 
Om te vermijden dat er alleen over vormgeving gesproken gaat worden graag alleen loofbomen 
meenemen die al minimaal de eerste vormgeving gehad hebben.  
Ze mogen nog wel in een trainingspot staan natuurlijk. Op die manier is er ook voldoende tijd om 
al die belangrijke zaken over verzorging en zo te bespreken en voorkomen we dus dat het alleen 
over de vormgeving gaat. 
Een tweede boom meenemen mag maar die zullen slechts aan bod komen als alle eerste bomen 
zijn besproken. 
 
Meestal maak ik aantekeningen bij zo’n boombespreking die ik weer gebruik in Folius maar dit 
keer zijn wij op het EBA congres en dus niet bij de bijeenkomst aanwezig. 
Nu zou ik me kunnen voorstellen dat er iemand is die de aantekeningen voor mij wil maken, dat 
zou heel mooi zijn. Maar je kunt natuurlijk ook zelf de aantekeningen maken als Bart jouw boom 
bespreekt en die later even naar mij mailen zodat ik ze weer in Folius kan plaatsen. 
Lijkt me trouwens toch handig als je aantekeningen maakt als het gaat over jouw bonsai. 
 
  11 September, rotsbeplanting maken. 

Deze rotsbeplanting stond al lang geleden op ons programma vanwege ons 25 jarig bestaan maar 
ja……., Corona kwam daartussen. Nu alsnog.  

Je krijgt van ons een zgn. maanrots zoals op de foto. Deze zijn tussen de 25x25 en 35x35 cm 
groot. Ook zorgen we voor keto en grond om de holtes mee op te vullen.  
Voor hele kleine boompjes kun je zelf zorgen, ik heb wel een aantal kleine zaailingen van  
loofbomen maar zeker geen jeneverbesjes of kleine Cotoneas-
tertjes. 

Als je die wilt gebruiken zul je zelf even op pad moeten. 

Nu moeten we die stenen nog gaan aanschaffen en daarom 
moeten we weten hoeveel we er moeten kopen dus aanmelden 
voor deze activiteit is verplicht. 

Ik wil graag voor 15 juni weten of je een steen wilt hebben, 
dus mail me even.! 

  

Nu we weer “alles” mogen willen we gaan nadenken over het 
programma voor 2023. 

Graag horen we ook van jullie voor wat soort bijeenkomsten  
jullie graag komen.  

Heb je ideeën of wensen laat ze dan horen! 

 

 

 

 

Het programma voor de komende maanden 
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De Foto’s, 
Op bezoek bij Shofukan 

 

 

Bonsai Vereniging Rijnmond 

 

 

 

Het theehuis. Gebouwd in Japan en 

in onderdelen naar Rotterdam ver-

voerd 

De directeur, Joris van Nis-

pen, geeft uitleg 

Het interieur van het theehuis 
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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  
Marthe Zweers 
E-mail: mzweers01@hotmail.com 
 
 
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/

