
 

 

  

Nieuwsbrief  nr 29 
    

Bonsaivereniging N-H 
 Hierbij de negenentwintigste nieuwsbrief van 

het bestuur.  

Naast de informatie via uw mail,  

de website en facebook.  

 
1 juni 2022  

Bezoek ons ook op :  

WWW.BONSAI-NH.NL 

 
Prachtige interne tentoonstelling, 21 mei   

 
 

 
 
Van alle bomen zijn door Martin mooie foto's genomen, deze zullen later nog gepresenteerd worden. 
 
De uitslag was wel spannend, de mening van Ron de Roo moest de doorslag geven wie de                                                           
eerste prijs heeft gehaald. 
 
Trom geroffel, Trom geroffel  

   Eerste prijs   Erwin Hollander  
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Bonsai van het Westen  
 
Bonsai van het Westen vindt plaats op 11 en 12 juni 2022 en  is op beide dagen te bezoeken  
van 10.00 tot 17.00 uur in de  
 
Hortus Botanicus van de TU Delft, Poortlandplein 6 Delft  
 
Het evenement vindt plaats in de tuin in de buitenlucht. 
 
Op zaterdag 11 juni zal er een demonstratie verzorgd worden door Bart Verstappen op een demoboom. 
Op zondag 12 juni zal Christiaan Yeh een demonstratie geven 
 

zaterdag en zondag 11 en 12 juni 2022 
 

zaterdag 18 juni 2022 

Zaterdag 18 juni is onze volgende werkdag en op het programma staan 2 leuke activiteiten  
 
Onder leiding van Ron kunnen  
- we werken aan bonsai: het is namelijk de ideale periode voor bladsnoei van je loofbomen oa van de acer.  
- werken aan het maken van een werkplan voor je bonsai. 
 
Dus breng Acers en een boom mee om een plan voor te maken.   
10:00u opening door de voorzitter 
10:15u - 11:00u hoe maak ik een werkplan 
11:00u - 12:00u tekeningen  
12:00u - 13:00u gezamenlijke lunch (laat wel even weten of je meedoet)  
13:00u - 14:30u verder gaan met het uitwerken 
14:30u - 15:30u plannen presenteren aan de hand van het plan 
15:30u - 16:00u opruimen en afsluiten  
Thema van de werkdag; werkplan maken, tekening maken  
Van een boom een bonsai maken begint eigenlijk altijd maken en hebben van een plan.  
- Wat weet je over de boom? 
- Welk soort boom is het? 
- Wat voor soort bonsai wil ik er van maken? Tachi-gi, Kengai, Sokan,  ... 
- Hoe ga ik dat bereiken? 
- Welke verzorging heeft de boom vervolgens nodig? 
- Grondsoort, bemesting, zon/schaduw, watergift. 
 
Om ideeën en mogelijkheden te ordenen is het maken van tekeningen of schetsen vaak een mooie houvast. 
 
Wat gaan we doen? We gaan onze ideeën op papier zetten. 
 
Wat hebben we daar voor nodig? 
- Een boom; een boom waarvan je wel een bonsai wilt maken of een boom waarvan je werkelijk niet meer weet 'hoe nu verder';  
de categorie 'het wordt volgens mij nooit wat.' 
- Een schetsboek/aantekeningenboek ten minste A4 maar kan verder elke maat hebben 
- Tekenmateriaal, denk aan potlood (kijk naar de verschillende hardheden) houtskool, inkt, zwart/wit of kleur 
 
Aan het einde gaan we de plannen bespreken.  
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Jaaragenda 2022 
 
 
 

zaterdag 25 juni 2022 
 
  Artikel Bron: Flyer Hoogheemraadschap  

 
Astrid Melaet, Westerweg 68 Purmerend 
 
Deze liefhebber van Bonsai boompjes toont haar verzameling. Extra interessant                                                 
is het dat leden van de Bonsaivereniging Noord Holland aanwezig zijn en uitleg                                              
geven over het kweken, snoeien, onderhouden enzovoort van bonsai’s.                                    
Ook is er op het erf nog een ouderwetse gasbron en over de werking ervan        
wordt tekst en uitleg gegeven. (Parkeren van fietsen op het erf, auto’s langs de                                                                                                     
kant van de weg. Gebruik  van het toilet is mogelijk)  

De	Open	Dag	is,	voor	zover	het	er	nu	uitziet,	van	10.00	tot	16.00.	
Het	zo	leuk	zijn	als	je	ook	komt,	neem	1	of	meerdere	bomen	mee,	ga	werken	aan	de	bomen	werken	of	show	je	
bomen.	Koffie	is	aanwezig	maar	zelf	je	eigen	catering	meenemen.	Laat	even	weten	of	je	komt,	via	de	app	of	mail	!!	 
 

12 juni   Bonsai van het Westen  
18 juni   10.00 uur werkdag thema; werkplan maken, tekening maken  
25 juni   Bij Astrid in de tuin in Purmerend tijdens de feestweek ter ere van het 400 jarige Purmerpolder wordt 
  er een fietstocht georganiseerd waarbij wij onze hobby kunnen laten zien, info volgt nog 
23 juli   10.00 uur werkdag thema; zomersnoei,  
  theorie over de opbouw en vormgeving van loofbomen vs coniferen 
20 augustus  10.00 uur werkdag thema; bedraden loofbomen,                                                                                               
  14.00 uur veiling en BBQ 
17 september  10.00 uur werkdag thema; naaldbomen oude naalden en knopjes verwijderen, de esdoorn kan  
  gesnoeid worden en van de loofbomen kunnen de grote  takken weggehaald worden Lezing Frits  
  onderwerp bijvoorbeeld Kijkstenen, Suiseki  
22 oktober 10.00 uur werkdag thema; naaldensnoei, Lezing Hans/Erwin onderwerp Japan 
12 november 10.00 uur werkdag thema; wintersnoei, Lezing Rene onderwerp  
10 december 10.00 uur werkdag thema;  nog niet bekend 14.00 uur feest lunch jaarafsluiting 
 
 
Organisatie  
Voorzitter  : Hans Stevens, hans.bonsainh@gmail.com 
Secretaris   : Lydia Koek, bonsainoordholland@gmail.com 
Penningmeester  : Vincent van Rooij vincent.bvnh@gmail.com 
Activiteiten commissie : Erwin Hollander, Vincent van Rooij, Jan Tabak  
Barcommissie  : Astrid Melaet en Martin de Haan 
Vraagbaak  : Heb je, buiten de werkdagen om, technische vragen, kan je deze via een mailtje of app  
     sturen aan Erwin, hij zal je vraag proberen snel te beantwoorden of de vraag door te sturen 
     naar Ron zodat hij je helpt met je probleem. 
     e.hollander@td.klm.com 
Boodschappenservice : Heb je nog iets nodig van Lodder? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan Vincent uiterlijk voor  
     woensdag voor een werkdag. vincent.bvnh@gmail.com 

 
Contributie 2022 bedraagt € 75,00 te betalen op NL17ABNA 0454760116 onder vermelding van 'Contributie 2022' 
 
Onze nieuwe locatie Speeltuin Kindervreugd, Godfried van Bouillonstraat 70 in Haarlem.  
Ter info; voor de deur (in de keerlus) mag je laden en lossen. Parkeren Gouwweteringkade of Richard Holkade) 
 

 


