
1  

 

 

   FOLIUS 

 
 
Beste Leden, 
 

Dit is mijn eerste voorwoord in het nieuwe jaar 

2023 voor de Folius. 

Terwijl ik dit zit te schrijven is het hier aan het 

regenen, terwijl ik hoor dat er in Brabant (snel)wegen zijn afgesloten 

door hevige sneeuw. 

Oh, voordat ik het vergeet wil ik jullie nog een gelukkig nieuwjaar wen-

sen. Tijdens onze nieuwjaarsreceptie lag ik hoestend, proestend en 

bibberend op bed. 

Naar ik heb begrepen is het een gezellige middag geweest. 

Gelukkig is deze “ellende” weer achter de rug. 

Maar met de bonsai is weinig te doen, behalve er naar kijken. 

Hooguit kun je de bedrading eruit knippen. 

We moeten dus gewoon even geduld hebben. 

 

Maar we zullen elkaar ontmoeten op 12 februari, waarvan we een deel 

van de werkmiddag onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering  

houden. 

Tot dan 

 

Jullie voorzitter, 

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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De opstelling van de maand november 
van Tom van Wanum 

Opstelling van de maand februari door:  

Opstelling van de maand maart door: Marthe Zweers 

Een kleine Koreaanse haagbeuk ( Carpinus turczanonowii) gevormd in een semicascadestijl in de tokonoma.  

Ondanks deze wintermaand is het boompje nog geheel groen en vertoont nog geen enkel teken van een herfst-

verkleuring. Door deze nog fel groene kleur is op de foto ook te zien dat het volume van de kroon te groot is ge-

worden. In de rustperiode zal een stevige snoeibeurt noodzakelijk zijn om deze bonsai in vorm te houden. 

Het potje is een “gewoon” potje van Japanse makelij met een mooie donkerblauwe kleur. 

De tafel waarop de bonsai staat is een tafel gemaakt door Casper den Ouden. Tom heeft deze tafel sinds 2000 

maar deze is nooit eerder gebruikt omdat het blad doorzakte door het gewicht van de bonsai. Inmiddels heeft 

Casper het ontwerp aangepast en is de tafel stabieler en fraaier geworden (vind ik) 
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Bonsai Vereniging Rijnmond 

Onder de top van de bonsai staat een kleine suiseki 

voorstellend een berg. Deze steen is gevonden in Italië 

tijdens een zoektocht met de suisekiclub. De dai is uiter-

aard eigengemaakt. 

Als accentplant is gekozen voor een kleine schaaltje 

waarin drie vuurdoorns (Pyracantha) staan. Aan eentje 

zitten nog een paar besjes als verwijzing naar de herfst 

waarin de struiken hun bessen  

dragen. 

Tot slot de scroll die ook zelfgemaakt is. 

De prent is niet zelfgemaakt en laat een bergtop zien 

met een groep kraanvogels. 

De kraanvogels vliegen van de boom vandaan om te 

tonen dat de winter er aankomt. 

     Bonsaipotje gemaakt door Bigei 

RUILEN!  

Helaas kan Nico op 12 februari de tokonoma niet inrichten. 

Is er iemand die met hem kan ruilen?  

Graag een berichtje naar Tom, vast bedankt! 
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Bonsaiwetenswaardigheden 
door Gino Ghiorsi 

Mossen 
 
Als je wel eens een Japanse tuin hebt bezocht (er staat een bezichtiging naar Clingendeal op het pro-
gramma) zul je bemerkt hebben dat mossen een belangrijke rol spelen, zo ook voor onze bonsai. 
Mos is belangrijk voor de bodembedekking, het zorgt ervoor dat vocht wordt vastgehouden en het houdt 
de grond op zijn plaats. Maar natuurlijk het staat ook mooi, vooral als je de boom wilt tentoonstellen, zorg 
altijd dat de bodem van de pot of schaal bedekt is met mos.  
 
Helaas… merels zijn er ook gek op, soms zul je een stuk gaas erover moeten leggen om te voorkomen 
dat het mos helemaal eraf wordt gepikt op zoek naar wormen, die er natuurlijk niet zijn…  
Zorg ervoor dat mos niet op de stam groeit, haal dus deze eraf en zeker in de winter, laat wel enkele  
centimeters vrij rondom de stam om de zuurstof toevoer naar de wortels vrij te houden. 
 
Er zijn vele soorten mos, als je goed om je heen kijkt kun je deze bijna overal vandaan halen, tussen de 
tegels, op dakpannen en op plekken waar geen zon schijnt. 
Nadat je mos, met zo weinig mogelijk grond hebt verzameld, ga je het op de potten en schalen plaatsen. 
Maak eerst de grond in je pot wat los, eventueel  vochtig maken en de plakken zo goed mogelijk tegen 
elkaar plaatsen, een klein beetje grond erover strooien, zodat als je water geeft deze tussen de plakken 
gaat en goed aandrukken met een spatel. Vanzelfsprekend hou je het mos vochtig.  
Probeer verschillende soorten mos te gebruiken, deze geven dan een mooie effect. 
 
Je kunt ook, maar dan in de zomer, mos verzamelen en als het droog is door een zeef wrijven, de pot-
grond met een vork of zoiets los maken, droge mos erover strooien en enigszins plat drukken, voorzichtig 
water geven of beter eroverheen sproeien. Als het goed is heb je na enkele weken een dun laagje mos, 
uiteraard  goed vochtig houden.  
Als je gezeefde mos over hebt, kun je het gewoon in een potje bewaren. Ik heb het ook geprobeerd en 
het werkt. 
 
Hieronder enkele soorten mossen die voor onze bonsai geschikt zijn.  
Alle gegevens over deze soorten zijn op Wikipedia te vinden. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Muisjesmos (Grimmia pulvinata) 
Dit is de meest voorkomende mossoort  
en groeit bijna overal in de steden 

Sterrenmos (Minium hornum) 
Kun je vinden in vochtige bosbo-

dem, dood hout, maar ook op 

schors van levende bomen  

Duinsterretje  (Sintrichia rularis ) 
Most groeit voornamelijk op rot-
sen en aarde,ook op muren, 
beton en daken.  

Let op!  Mossen in bossen maken 
deel uit van het ecosysteem en vele 
soorten zijn beschermd.  
In principe mag  je uit bossen ook 
niets meenemen en kun je een boete 
riskeren. 
Gino 
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Bonsai Vereniging Rijnmond 

Een toevallige boombespreking 
Door Tom van Wanum 

Tijdens onze november bijeenkomst hebben we bezoek gehad van Christiaan Yeh. 

Christiaan gaat dit jaar de Show van het Westen weer organiseren en kwam daarvoor steun vragen. Uiteraard 

hebben we wederom onze steun aangeboden in de vorm van hulp bij het opbouwen en afbreken, het plaatsen 

van bonsai en natuurlijk hulp tijdens de showdagen in de vorm van beveiligers, kassapersoneel en lotenverko-

pers. Zonder de inzet van vrijwilligers is het niet mogelijk dit soort shows te draaien.  

Christiaan had na deze afspraken nog tijd over en bood spontaan aan een boombespreking te houden met de 

aanwezige bomen en bezoekers. Uiteraard werd dit aanbod met beide handen aangegrepen. 

Hieronder een kleine opsomming van zijn bevindingen. 

Ficus van Puck. 

In eerste instanties zegt Puck dat ze deze bonsai een “warboel” is gaan vinden en dat de boom geen voorkant 

heeft. De bedoeling is dat de boom geheel ronde kroon krijgt. 

Christiaan vindt dat de ene stam voor de andere zorgt voor diepte in de compositie. 

Opvalt is dat de buitenste bladeren groter zijn 

dan de binnensten. Dat is een gevolg van 

lichtgebrek in de kroon. Hij adviseert een strak 

snoeischema aan te houden. Bij 7/8 bladeren 

de tak terugsnoeien tot 2 knoppen. Let op de 

groeirichting van de knop. Na de bemesting 

met een vloeibare mest kan er ook nog een 

bladsnoei volgen. Voortaan na het uitlopen 

van 2 bladeren nijpen waardoor er kortere 

internodiën ontstaan. 

Azalea van Patrick. 

Op de stam van deze bonsai zit een storende 

knobbel en een grote wond die niet zo goed 

heelt. 

Volgens Christiaan is er, botanisch gezien, 

niet zo heel veel mogelijk. De onderkant van 

de stam zal niet echt veel meer verdikken. 

Stevig terugsnoeien is een optie. 

Verder na de bloei bemesten en de uitlopers 

terugsnoeien. Zorg ook voor voldoende lucht-

circulatie want schimmel ligt op de loer. 

Juniperus chinensis van Simon. 

Een bonsai met (nog ) geen voorkant. 

Verder moet de achtertak worden ingekort en 

het loof moet dichter bij de stam komen. Dat 

kost minder energie.  

Door bedraden en goed plaatsten  van de tak-

ken, met de uiteinden opgericht om zon te 

vangen, zal deze boom er snel beter uitzien. 

Ook moet de stam schoongepoetst worden. 

Om de takken bij buigen te beschermen tegen 

breken kan beter tape dan raffia worden ge-

bruikt.                                                                                                                                                                                                                     
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Ficus van Jan 

Deze boom is niet krachtig genoeg, is de mening van Christiaan en moet nodig bemest worden. 

Jan bekent dat de Ficus inderdaad nog nooit is bemest. Een aantal tips komen overeen met die gege-

ven zijn bij de Ficus van Puck. 

Probeer niet de takken te verkorten door er allerlei kronkels in te leggen maar door goed te bemesten 

en vervolgens terug te snoeien. Het loof zal daardoor compacter worden en dan pas kan de boom 

goed worden opgebouwd. 

Chamaecyparis van Marijke 

Het eerste dat opvalt is dat de stammen vrij identiek zijn. Daardoor mist de bonsai wat “spanning”. 

Dit is op te lossen door het geheel wat schuiner te plaatsen en 1 stam flink in te korten. De illusie 

wordt dan gewekt dat de kleine boom wordt weggeduwd door de grote.  

Ook krijgt de compositie dan een richting. Op dit moment is er geen duidelijke richting. 

 



7  

 

 
 

 
Patrick heeft een kleine Ligustrum chinensis in de tokonoma geplaatst. 
Deze Liguster staat in een potje van de Tsjechische pottenbakker Milan Klika. 
Deze pot is wat aan de forse kant maar omdat de Liguster wel een slok water lust is deze maat goed voor de 
boom. Patrick denkt er over om een nog iets diepere pot te zoeken vanwege de waterbehoefte. 
Deze Liguster is sinds 2016 in zijn bezit en hij heeft er de eerste jaren niet veel aan gedaan. Omdat de boom 
niet heel winterhard is staat  de boom in de koude periode in zijn badkamer. In het voorjaar gaat hij weer naar 
buiten. 
Volgens Patrick is het stammetje gedurende de periode dat de boom in de pot staat wel wat dikker geworden 
en ook de wortels ontwikkelen zich goed; ze tillen de boom uit de pot. 
 
Het tafeltje en de scroll zijn geleend en op de scroll een berg in winters landschap. De accent, een mosje, 
staat op een badkamertegeltje. 
Het mos op het bodemoppervlak zou in de winter eigenlijk verwijderd moeten worden maar door de waterbe-
hoefte zal het de komende weken binnen wel gaan uitdrogen.  

 

Bonsai Vereniging Rijnmond 

De opstelling van de maand december 
van Patrick Huigsloot 
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De opstelling van Patrick 

Een bijzonder interessante discussie begon met de vraag of de accent en de scroll wel aan de goede 

kant van de Liguster staan en hangt. 

Patrick heeft ze aan de linkerzijde geplaatst omdat hij van mening is dat de boom die richting 

“aangeeft”, het geheel neigt naar links. 

Bij een bezemstijl is dit niet altijd heel duidelijk. Er is immer geen echte sashi-eda die de richting aan-

geeft. Daardoor is er ook geen duidelijke richting van de top, het komt wat meer op gevoel aan. 

Daarom heeft Patrick de tokonoma opnieuw ingericht maar nu met de  accent en scroll aan de rech-

terzijde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een deel van de aanwezigen is er van overtuigd dat dit de beste opstelling is. De onderste rechtertak 

wordt dan gezien als Sashi-eda en geeft de richting van de boom aan.  

Zij die kiezen voor de eerste opstelling vinden juist dat die onderste tak de opstelling afsluit waardoor 

scroll en accent als het ware buiten de opstelling vallen. 

Dit soort discussie naar aanleiding van de opstelling zijn leuk en leerzaam en dat is vooral het doel 

van de maandelijkse opstelling. 

Vergelijk beide foto’s en vorm een mening!    



9  

 

Bonsai Vereniging Rijnmond 

Waar is het bestuur mee bezig 
Door Gino Ghiorsi 

Beste mensen,  
 
Met 2022 net achter de rug is het bestuur druk doende met het nieuwe jaar in het vooruitzicht. 
Eind januari zal het bestuur weer bij elkaar komen om e.e.a. te bespreken om samen met de activitei-
tencommissie alles in goede banen  te leiden.  
 
Na de vergadering hoop ik alle documentatie bij elkaar te hebben zodat ik deze, samen met de uitno-
diging voor de ALV, via de mail heb kunnen sturen, die op 12 februari wordt gehouden. 
Wij hopen op een goede opkomst maar ook dat het snel afgewerkt kan worden, zodat wij daarna nog 
aan onze bomen kunnen werken, breng die vooral mee.  
 
Dit is voorlopig  het eerste doel van het bestuur. 
 
Wij hebben een paar nieuwe leden erbij, dus het totaal blijft enigszins stabiel, op dit moment staat de 
teller op 33 leden.  Ook dankzij de financiële injecties van de gemeente, heeft ons geholpen een goe-
de programma samen te kunnen stellen, zodat iedereen tevreden kan zijn.  
Als je iets mis of vaker zou willen hebben, stel het voor op de ALV en zullen kijken of dit haalbaar is.  
 
Groetjes 
Gino Ghiorsi 

 
e-mail :  secretarisbonsaiver.rijnmond@kpnmail.nl 
 

mailto:secretarisbonsaiver.rijnmond@kpnmail.nl
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De opstelling van de maand januari 
Van Gino Ghiorsi 

 
 

 

 

Een winters landschap met een kronkelende Koreaanse haagbeuk (Carpinus turczaninowii). 

Dat dit een winters landschap is wordt versterkt door de tekst op de scroll die luidt: “Een  Koreaanse haag-

beuk in winteropstelling”. 

Deze scroll is door Gino zelf gemaakt en gekalligrafeerd! Dit als verwijzing naar vroegere tijden toen op de 

scroll’s geen prenten stonden maar gedichten. 

Het accent wordt gevorm door het bekende zwarte gras, of te wel slangenbaard (Ophiopogon planiscapus) 

In welke stijl is deze haagbeuk gevormd?  

Je zou kunnen zeggen dat dit een moyogi is maar vanwege de stam die alle aandacht opeist en het gering 

aantal takken ligt de keuze voor literati ook voor de hand. Afgevraagd kan worden of het topdeel op deze 

boom echt nodig is of kan worden weggesnoeid. De bovenste tak die dan naar rechts wijst moet dan wel 

worden bedraad en voor een deel naar de linkerzijde worden gebogen. 

Ook wordt de vraag gesteld of de pot niet te fors is. 

Dat is hij volgens Gino wel maar hij blijft hem toch gebruiken. Ook heeft hij gezien dat er aan de achterzijde 

een scheurtje zit en dat wil hij repareren volgens de Kintsugi methode. 
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Bonsai Vereniging Rijnmond 

 

 

 

 

 

Tijdens het bespreken van de opstelling van Gino werd de vraag gesteld wat nu precies een tokonoma is. Om-
dat ik het zelf ook alleen maar “ongeveer een beetje” weet maar eens in het mooie boek “KAZARI” van Edoardi 
Rossi gedoken en daar het volgende uitgehaald.  
Een Tokonoma is van oorsprong een uitgespaarde ruimte in een Japans huis waar werd geslapen. ‘s Avonds 
werd een futon (slaapmat)  uitgerold en ‘s ochtends als de futon werd opgeborgen kon deze ruimte voor andere 
dingen gebruikt werden. 
De oorspronkelijke grootte was gelijk aan die van een tatami. Een rijst/stro mat waarop de futon gelegd werd 
met de maat van 90 x 180 cm. Dus gelijk aan een europees bed. 
 
In de loop der tijd werd deze eenvoudige ruimte  een soort spirituele ruimte waar voorwerpen werden geplaatst 
die  zeer belangrijk waren. Denk hierbij aan een kakejiku scroll. De letterlijke vertaling van kakejiku is “hangend 
ding” en waren bedoeld om schilderijen of kalligrafieën ten toon te stellen. 
Oorspronkelijk werden er geen bonsai geplaatst. Dit vanwege het feit dat er in de bonsaischalen aarde zit en 
dat natuurlijk niet in een slaapgelegenheid wordt geplaatst. Bonsai werden, zo is te zien op oude prenten wel in 
huis geplaatst maar dan op andere plaatsen dan in de tokonoma. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In de traditionele huizen van de upperclass waren er op de begane grond 3 gastenkamers. De belangrijkste 
gast verbleef in de mooiste kamer die zich aan de rechterzijde van het huis bevond. In die kamer een toko-
noma genaamd Shin en die refereerde aan de Kaisho stijl van de Japanse kaligrafie. 
De tweede gast in belangrijkheid kreeg de middelste kamer met de tokonoma in de Gyõ stijl die correspondeert 
met de Gyõsho schrijfstijl met meer soepele lijnen (zoals cursief). 
De derde gast tenslotte verbleef in de kamer links van het huis met een tokonoma in de Sõ stijl, gelijk de Sõsho 
schrijfstijl die te vergelijken is met een ieder zijn persoonlijke schrijfstijl.  
Bij deze stijl gaat het meer om de inhoud dan om de schrijfstijl. 
Je kunt dus stellen dat er 3 tokonoma stijlen zijn.  
 
Inmiddels is dit aantal gegroeid doordat stijlen gecombineerd zijn. Ook is er soms sprake van verhogingen of 
kleine kastjes in de tokonoma.  
Dat hierin niet meer geslapen wordt mag wel duidelijk zijn. 

De tokonoma 
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Het programma voor 2022 en 2023 

  

Zondag 12 februari 
Het is een reguliere werkmiddag maar we zullen ook even een uurtje vrijmaken voor de 
jaarlijkse ledenvergadering, de ALV dus. 
Het thema van vandaag is de Cascade en Semicascade dus graag zien we die vanmiddag 
op de tafels. 
De opstelling van de maand door  

 Zondag 12 maart  
Werkmiddag Het thema van vandaag is de Moyogi. 
De opstelling van de maand door Marthe Zweers 

 Zondag 16 april 
Onze jaarlijkse show waarbij we de bomen kiezen voor de Show van het Westen.  
Er kan natuurlijk ook aan de eigen bomen worden gewerkt 
Geen opstelling van de maand  

 Zondag 7 mei 
Bruno Wijman komt ons alles vertellen over het presenteren van bonsai. 
De opstelling van de maand door Marijke Claassens 

 Zaterdag 10 en zondag 11 juni   
Show van het Westen in Delft 

Zaterdag 17 juni  
Bomenwandeling met Jan Pluim in het Mallebos in Spijkenisse 

 Zondag 18 juni  LET OP GEWIJZIGDE DATUM 
Workshop met Carlos van der Vaart 
De opstelling van de maand door Mike Piepenbroek 

  Zondag 9 juli 
Werkmiddag, het thema van vandaag is de Shakan. 
De opstelling van de maand door Paula Stofregen 

 Zondag 13 augustus 
Werkmiddag Het thema van vandaag is de Shohin. 
De opstelling van de maand door Tom van Wanum 

 Zondag 10 september 
Alles over de Juniperus door Bruno Wijman 
De opstelling van de maand door Andries van Herk 

 Zondag 8 oktober 
Werkmiddag. Het thema van vandaag is de Hokidachi. 
De opstelling van de maand door Joop Kalshoven 

 Zaterdag 21 oktober  
Uitstapje naar de Japanse tuin in Clingendael 

 Zondag 12 november 
Werkmiddag. Het thema van vandaag is dood hout 
De opstelling van de maand door Vicente  Martinez 

 Zondag 10 december 
We werken met elkaar op 3 starters. 
De opstelling van de maand door Jan van Mosselaar 
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Bonsai Vereniging Rijnmond 

 

 12 februari 

Dit is de datum waarop we starten met de jaarlijkse ledenvergadering. 
Misschien niet de leukste activiteit maar zeker een hele belangrijke omdat daar het 
reilen en zeilen van onze club wordt besproken. Inmiddels heeft een ieder als het 
goed is de vergaderstukken van Gino ontvangen (mocht dat niet zo zijn laat het hem 
dan even weten) en kunnen zien dat er een voorstel tot contributieverhoging ligt, 
niet onbelangrijk dus deze vergadering. 

Na de vergadering werken we natuurlijk lekker aan de bomen en zien we graag de 
(semi)cascade centraal staan. 

 

 12 maart 
Het voorjaar komt er aan en de handen jeuken om aan de slag te gaan. 
Dat komt dan goed uit op deze werkmiddag waar de moyogi de stijl van de maand 
is. 

 

 16 april 
We houden onze jaarlijkse show waarbij we de bonsai gaan selecteren die naar de 
Show van het Westen zullen gaan. 
Laat ze dus vooral zien die  bomen waar we zo trots op zijn! 
 
 
Tijdens de werkmiddagen willen we het komend jaar ook wat meer aandacht geven aan de 
verschillende stijlen. Dat kan door bonsai mee te nemen om aan te werken die volgens de 
stijl van de maand zijn gevormd of zo maar eentje die je wilt laten zien. 
Misschien lukt het ook om in de tokonoma een bonsai te plaatsen die aan de stijl van de 
maand voldoet, een uitdaging dus! 

 

 

 

 

 

 

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. 

Het programma voor de komende maanden 
 

Maandag 20 februari 
Maandag 20 maart  
Maandag 24 april 
Maandag 15 mei  
Maandag 19 juni 

Maandag 17 juli 
Maandag 21 augustus 
Maandag 18 september  
Maandag 16 oktober 
Maandag 20 november  
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Bonsai Vereniging Rijnmond 

 

 

 

De decemberbijeenkomst 

Zoals gebruikelijk stonden er in december weer 3 starters waaraan we met elkaar konden werken. 

Dit jaar waren er 2 meerstammige ligusters en 1 Chamacyparis pisifera. 

Bij één van de ligusters, zo was al snel duidelijk, zou de frees er aan te passen moeten komen om de 

stammen die niet het loof zouden dragen tot een mooie dood hout partij te vormen. 

Dat frezen is inmiddels gebeurd maar, zoals op de foto’s is te zien, zal een en ander nog moeten wor-

den verfijnd. 

In ieder geval weer een prima leerzame middag.   
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U kunt lid worden van onze vereniging.  
Het lidmaatschap bedraagt € 50,00 per jaar. 
Informatie over het lidmaatschap is verkrijg-
baar 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  
Erik Kooij- man 
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 

Informatie over Bonsai 
Vereniging Rijnmond 

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

