
 

 

  

Nieuwsbrief  nr 30 
    

Bonsaivereniging N-H 
 Hierbij de dertigste nieuwsbrief van het 

bestuur.  

Naast de informatie via uw mail,  

de website en facebook.  

 
15 juli 2022 

Bezoek ons ook op :  

WWW.BONSAI-NH.NL 

 
 
Wat hebben we het druk gehad de laatste periode. Een prachtige interne tentoonstelling, Bonsai van het 
Westen, de mooie werkdag waarbij we onze tekenkunsten mochten tonen en een super dag in Purmerend 
bij Astrid. We zijn nog niet klaar dit seizoen...... 
Zaterdag 23 juli met een "gewone" werkdag en dan volgen er nog allemaal leuke activiteiten, BBQ, veiling, 
lezingen,etc. 
 

 
 
 
 
 

23 juli 2022 

10.00 uur werkdag thema; zomersnoei, theorie over de opbouw en vormgeving van loofbomen vs 
coniferen. 
 
De jeneverbessen en loofbomen kunnen we snoeien. De loofbomen snoeien is soort van laatste ronde 
voor het najaarssnoei. Beetje op het randje maar goed een gezonde boom kan dat wel hebben. 
 
De dennen nu nog niet. 
 
De heerlijke lunch wordt verzorgd voor de barcommissie. Als je hiervan gebruik wilt maken, stuur dan 
even een mailtje naar   bonsainoordholland@gmail.com. Kosten 10 euro 

Aanmelden voor donderdag, dit ivm boodschappen halen en alle voorbereidingen. 
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Jaaragenda 2022 
 
 
 

 

 10.00 uur werkdag thema; bedraden van loofbomen 
 
   
  's Middags hebben we de BBQ en veiling. 
 
  Voor de BBQ, laat even weten of je meedoet en of je vis of vlees of 
  geen van beide eet zodat we daarmee rekening kunnen houden.  
  Kosten 15 euro p.p. 
 
 

 
Bij onze interne veiling kan ieder lid bomen en/of bonsai gerelateerde spullen inbrengen.  
Denk daarbij aan schalen, gereed- schappen etc. (Spel)regels:  
- Dat de aangeboden materialen in een fatsoenlijke staat dienen te zijn spreekt voor zich.  
- Je dient vooraf aan te geven wat de minimum prijs voor het artikel is. De artikelen worden 
verkocht bij opbod.  
Wordt de minimum prijs niet gehaald dan wordt het artikel niet verkocht.  
- Bij verkoop van het gebodene zal 10% van het verkoopbedrag toekomen aan de vereniging.  

  

20 augustus  10.00 uur werkdag thema; bedraden loofbomen,                                                                                               
  's middags BBQ met veiling. 
 
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  
  Alternatieve lunch, wordt een verrassing. 
 
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) 
 

20 augustus 2022 


