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Volgende vergadering
Zaterdag 09 maart om 10.00 uur
Plaats:Tuincenter Fons De Grave
Veldstraat 65, 9250 Waasmunster
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Penningmeester: Hugo Thoen
Ondervoorzitter: Georges
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lokaal:
Alle activiteiten, tenzij

anders vermeld, gaan
door in ons lokaal.
cc De Kouter,
Koutermolenstraat 8b,
9111 Belsele

We starten dit hoekje met het droevige nieuws van het
overlijden van één van onze leden: Wim Kieviets. Onze
oprechte deelneming en sterkte aan Nel.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jaarlijks lassen we minstens één vergadering in waarbij
uitzonderlijk zwaar of vervuilend werk aan bod kan
komen. Dit jaar gaan we weerom verpotten. Dit vooral voor
leden die hiermee weinig of geen ervaring hebben, ook
voor meer ervaren leden die hulp wensen omdat hun boom
bvb te groot en/of te zwaar is. We starten zoals gewoonlijk
om 10.00 uur. Breng uw grond mee, een gewenste pot,
gaas, draad, een krabhaak………. Indien er interesse is om
te frezen, gelieve vooraf een mailtje naar Marc of naar
Hugo te sturen. Zij die het freestoestel van de club wensen
te gebruiken dienen tijdig een mailtje te sturen naar Hugo.

PROGRAMMA VERPOTTEN
10.30u Masterdemo verpotten 1
Wij demonstreren een complexe verpotting, gaande van
het zeven en samenstellen van het grondmengsel
tot het afwerken van de toplaag.

13.30u Voor de eerste keer in pot.
De deelnemers van de beginnerscursus verpotten
hun lork. Iedereen mag komen kijken en luisteren.
14.30u Masterdemo verpotten 2
Wij demonstreren op een andere boom een complexe
verpotting, gaande van het zeven en samenstellen van het
grondmengsel tot het afwerken van de toplaag.
En verder ...
doorlopend kan je bij ons terecht als je assistentie of uitleg
wil bij het verpotten van jouw bonsai.
Let op:
- er is die dag geen winkel of bibliotheek
- breng zelf het nodige mee om te kunnen verpotten
- drank zal wel aangeboden worden
Iets speciaal dat je wil doen die dag? Geef eerst een
seintje.

OP ZATERDAG 16 MAART, 14.00 uur IS ER DE
GEWONE VERGADERING IN BELSELE. JEANPIERRE ZAL DAN EEN DEMO VERZORGEN. EN
VERDER WERKEN AAN EIGEN BOMEN NATUURLIJK.
Namens het bestuur
Eric.

Onze pagina op FB

Waasland op de VBV site

Deze e-mail is verstuurd aan marc.debeule@skynet.be.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt
ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.• Voor
een goede ontvangst voegt u edelespesse@hotmail.com toe aan uw adresboek.

