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Lidmaatschap
U kunt lid worden van onze vereni-
ging op elk gewenst moment.
De kosten zijn 1 45,00 per jaar.
Informatie over het lidmaatschap is
verkrijgbaar op de bijeenkomsten, 
of bij de secretaris.

opgericht in 1977 en aangesloten bij
de Nederlandse Bonsai Vereniging

De grote tokonoma was in no -
vember ingericht door Pieter van
Uden met een Linde, met als
accent een mooi van wortelhout
gedraaid vaasje.
In de kleine tokonoma stond een
opstelling van Bob met een Pinus
thunbergii en een Pseudocydonia
sinensis.

Tokonoma
van de maand 

Vooruit kijkend
Marc Noelanders

De grote tokonoma zal tijdens de
bijeenkomst in december inge-
richt worden door Bruno.
De kleine door Piet Kramer met
een Potentilla en een Larix.

Tokonoma
van december



Beste leden, het jaar zit er al weer
bijna op. December is de maand
waarop iedereen terug kijkt op
het afgelopen jaar.
Dat zouden wij ook kunnen doen
en we kunnen dan terug kijken
naar de vele hoogtepunten die we
als vereniging hebben beleefd het
afgelopen jaar, maar dat ga ik niet
doen.

Wel kunt u natuurlijk de prachti-
ge nieuwsbrieven die u door het
jaar heen heeft ontvangen nog-
maals doorlezen en alles weer
even herbeleven.
Zeker de moeite waard.

Ik kijk liever vooruit naar dat
gene wat er nog komen gaat.
Zoals bijvoorbeeld de komende
bijeenkomst met Marc Noelan -
ders waar u verderop in de
nieuwsbrief meer over kunt lezen,
of al weer naar april waar we
wederom een geweldige show en
demodag gaan organiseren.

2017 is sowieso een speciaal jaar
voor onze vereniging, we zijn
jarig en mogen 40 kaarsjes uitbla-
zen. Dat laten we natuurlijk niet
zomaar voorbij gaan al ga ik daar
nog niet te veel over verklappen
gezien het nog niet zo ver is.
Nog even geduld dus.

Om nog even terug te komen op
Marc Noelanders. De Noelanders
trophy word komend jaar geza-
menlijk met de EBA georgani-
seerd.
Mocht u nog mee willen doen aan
de trophy dan moet u snel zijn, de
inschrijving sluit 15 december.
Inschrijven kan via
www.eba2017.be

Ik ga er vanuit dat ik velen van u
zal zien de 17e, (let op de tijd)
voor ieder ander alvast hele fijne
feestdagen en een gezond en
voorspoedig 2017 gewenst.

Bob van Ruitenbeek
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Van de voorzitter

Belangrijke data
17 december boombespreking/workshop door Marc Noelanders 

vanaf 11.00 uur !
21 januari nieuwjaarsborrel | demo Bob en Michal 

4-5 februari Noelanders | EBA, Limburghal te Genk
18 februari werken aan eigen boom 

18 maart algemene ledenvergadering | demo Bruno
8 april simultaandemo en verenigingsshow 
20 mei jubileumviering 40 jaar ! 
17 juni verenigings ntc | werken aan eigen boom

juli geen bijeenkomst, vakantie 
12 augustus werken aan eigen boom 

Boom van de maand
december winterbeeld

januari naaldboom
februari winterbloeiers

maart literati

Vooruit kijkend
Op onze laatste bijeenkomst van
2016 zullen we bezoek krijgen van
Marc Noelanders.
Let erop dat we dit keer al om 11:00
uur zullen starten en we eindigen
rond 16:00 uur zoals gebruikelijk.
Marc zal een bespreking van de
meegebrachte bomen houden
waarna er aan deze bomen
gewerkt kan gaan worden. Dit
gebeurt in de vorm van een work-
shop geleid door Marc Noelanders.
Alle leden mogen maximaal één
boom laten bespreken waarbij we
niet kunnen garanderen dat alle
bomen ook besproken kunnen wor-
den. Dit is afhankelijk van de hoe-
veelheid bomen die worden mee-
genomen om te laten bespreken.
We gaan echter zeker ons best doen
om zoveel mogelijk leden een kans
te geven.
Dus ga thuis alvast op zoek naar
een boom waar u al langere tijd
aan zou willen werken maar geen
idee heeft hoe u hem wilt stijlen.
Misschien wilt u liever een boom
laten bespreken die in uw ogen een
probleem heeft waar u geen raad
mee weet. Het kan ook zijn dat u
een bepaalde visie heeft bij een
boom maar een second opinion
wil. Het maakt niet uit, neem
gewoon een boom mee waaraan
gewerkt moet worden. Het belooft
in ieder geval een zeer interessante
bijeenkomst te worden waarbij er
veel te leren zal zijn.

Contributie
De contributie voor het jaar 2017
is wederom ongewijzigd en
bedraagt 1 45,-. Maak het bedrag
s.v.p. snel over op gironummer 
nl64 ingb 0006 5603 36 
t.n.v. Bonsai Vereniging Midden
Nederland, of betaal  contant aan
de penningmeester op de bijeen-
komst in Leersum. 
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Tijdens onze december bijeen-
komst zullen er zoals gewoonlijk
weer leuke prijzen te winnen zijn. 
De boom blijft nog even ingepakt
maar we kunnen nu alvast ver-

klappen dat er drie mooie schaal-
tjes onder de boom staan.
Vergezeld van een flesje mest en
wat bonsaitijdschriften. Goed
idee om wat lootjes te kopen dus.

Prijs van de maand

Waarom? Omdat het een show
is van ons en door ons als
 vereniging! Laten we er weer
net als voorgaande jaren een
spek takel van maken, waar 
weer lang over nagepraat 
gaat worden.

Wij willen uw mooiste bonsai
op de bonsai show van 8 april van Midden Nederland.

Gebruik deze link om de show van vorig jaar nog eens te bekijken: www.bonsaimiddennederland.nl/galerie_4.html

Dus neem uw bomen mee 
naar de komende verenigings -

 bijeenkomsten voor de  
selectie van uw mooiste boom, 

zodat wij met z’n allen uw
 presentatie helpen te   

perfectioneren.

Let op!

De komende bijeenkomst met
Marc Noelanders willen we
natuurlijk echt op tijd beginnen! 
Zoals u in deze nieuwsbrief kunt
lezen wordt men in verband met
het programma eerder verwacht!
Zaal open 10:30 uur, aanvang 11:00
uur.
De Binder, Hoflaan 29, Leersum
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We hebben de afgelopen vereni-
gingsbijeenkomst een zeer leerza-
me middag gehad met Pieter van
Uden, die zijn ervaringen met het
kweken van bonsai met ons heeft
willen delen.

Na de twee vorige lezingen die hij
voor onze vereniging gaf wisten
we al dat hij bijzonder veel weet te
vertellen over bomen en bonsai.
Dit keer kwam een ander aspect
aan bod. Op enthousiaste wijze
heeft hij ons verteld en laten zien
hoe hij op zijn bonsaikwekerij,
naast zijn reguliere baan bij de
gemeente waar hij verantwoorde-
lijk is voor de groenvoorziening,
zijn hobby en passie beoefend; het
kweken van bonsai.
Na afloop stelde Pieter nog een
mooie boom beschikbaar voor de
verloting van die middag.

Het lukte hem deze middag onze
ogen te openen; 

wat voor hobbyist je ook bent,
geniet van je bomen waar je mee
bezig bent, in welk stadium de
boom ook is!

Terugblik bijeenkomst november
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Foto’s van Piet Dekkers
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Tijdens de eindejaarsverkoop bij
Lodder heeft onze vereniging een
shohinshow neergezet. Om dit te
kunnen realiseren hebben een
flink aantal mensen, waaronder
Bruno niet als minste, goed hun
best gedaan. De show was dan ook
van een hoge kwaliteit, wat mag
blijken uit de foto’s op deze twee
pagina’s.
Het was weer een uitgelezen
mogelijkheid om onze vereniging
in het midden van het land eens
goed te promoten.
De belangstelling was groot en er
waren veel bezoekers geïnteres-
seerd in een eventueel lidmaat-
schap van onze vereniging.
De firma Lodder had een prijs
beschikbaar gesteld voor de mooi-
ste opstelling. Deze ging naar de
mame opstelling van Ruud Simons.
Voor 2018 zijn wij door de firma
Lodder gevraagd om opnieuw een
mooie show neer te zetten. Daar
zullen we graag aan voldoen!

Bonsaishow bvmn bij Lodder
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Foto’s van Riccardo Marchi en Stef de Graauw



nieuwsbrief8

Wat tijdens de eerste Bonsai Road
Trip als idee naar boven kwam is
dan nu een feit: een Technische
Commissie is samengesteld met
als doel om ondersteuning te
verlenen bij activiteiten in onze
vereniging. Dus gaan de handen
uit de mouwen! Als het zweet
gezamenlijk gedeeld word, kan
zowel Bruno als het bestuur doen
waar zij goed in zijn. Als commis-
sie hebben we de eerste stap al
genomen voor en tijdens de ten-
toonstelling bij de najaars-sale bij
Lodder. Doordat wij met elkaar het
transport en de opbouw hebben
gerealiseerd kon Bruno de tentoon-
stelling verder inrichten. Zo zie je
maar, met elkaar een meer dan
geslaagde actie en een supershow!
Met veel enthousiasme zijn de
twee Bonsai Road Trips, met volle-
dige goedkeuring en ondersteu-
ning van het bestuur, ook door
leden van de Technische Commis -
sie gestart en georganiseerd. 
Er zijn al weer plannen voor een
Bonsai Road Trip in 2017, maar wat,
dat houden we nog even geheim ...

Wie zijn we?
Frank zit voor. Bas is coördinator
communicatie en Anita is verant-
woordelijk voor de pr. Riccardo en
Fons zullen in de rol van bijeen-
komst- en showcoördinator verant-
woordelijk zijn en samen met jullie
in gesprek gaan t.a.v. een steuntje
in de rug met het opbouwen en
afbouwen. Michal en Stef gaan zich
ontfermen over de verenigingsbo-
men, zoals de loterij en demo -
bomen, alsmede het maken van
foto’s en reportages. Dit zullen zij
in samenwerking doen met Piet,
welke al jaren vrijwillig deze taak
op zich heeft genomen waarvoor
onze dank. Het is geenszins de
bedoeling om mensen buiten te
sluiten of voorbij te lopen want
iedereen die wil meehelpen is van

harte welkom, dus verbinden en
zeker niet uitsluiten!. 

Wat gaan we doen:
We beginnen bij zaterdag 17 decem-
ber, dan komt Marc Noelanders ons
verblijden met een demonstratie.
De technische commissie zal zorg
dragen dat om uiterlijk 11.00 uur.
de zaal er weer helemaal top uit
ziet voor onze bijeenkomst. 
Ook voor 2017 hebben we de nodige
plannen op stapel staan. We treffen
nu al voorbereidingen voor de
grote tentoonstelling en simul-
taandemo op 8 april. Waar moge-
lijk houden wij vrij om vrijdag 7
april te helpen met de voorberei-
dingen, zoals transporteren van het
materiaal maar ook ondersteunen
en helpen bij het inrichten van de
opstellingen. De overige voorberei-
dingen zoals het selecteren van de
bomen, de communicatie over de
tentoonstelling en andere gerela-
teerde zaken blijven gewoon bij de
betreffende aangewezen mensen.
Maar waar extra handen nodig zijn
komt de Technische Commissie in
actie!

Wat doen we concreet:
Bij elke verenigingsbijeenkomst is
ons doel om 4 personen (buiten het
bestuur om) te betrekken bij zowel
het opbouwen als bij het afbou-
wen. Ons doel, Casper een droog 
T-shirt laten houden en gezamen-

lijk werken aan een mooie bijeen-
komst welke wij met elkaar heb-
ben gerealiseerd. Dus mocht
Riccardo of Fons jullie benaderen
t.a.v. ons doel, dan hopen wij op
jullie positieve bijdragen en steun,
want hulp is welkom maar zeker
ook hard nodig.

Wat doen we niet?
We werken niet aan de techniek
om bonsai te maken of te onder-
houden, want dat is en blijft de
rol van Bruno. Ook beslissen wij

niet mee in/met het bestuur, tenzij
het de commissie aan gaat.  

Wat willen wij graag:
Wij willen graag jullie ideeën,
maar ook jullie gedachten horen,
maar ook op- of aanmerkingen
want op deze manier blijven we
scherp. Om even in de gedachte
van ideeën te blijven willen wij er
alvast één met jullie delen.
Gedurende 2017 zullen we foto’s
maken en verzamelen van bonsai
in ‘studio-setting’, met als doel, een
schitterende verenigingskalender
samen te stellen van onze eigen
bomen door de seizoenen heen.
Wie, wat, waar en hoe gaan we nog
bedenken, maar weet dat wij graag
jullie inbreng horen want het
wordt onze kalender. Neem gerust
contact op met Anita, ze zit klaar
met pen en papier. 
(fam.vanderwal@zonnet.nl).

Hoe zijn wij te vinden:
In deze tijd van snelle communica-
tie werkt WhatsApp natuurlijk het
snelste maar via de mail zijn wij
ook prima te bereiken wij laten
dan zeker wat van ons horen, vraag
gerust even aan Oscar Ramos om
onze gegevens.

Namens de Technische Commissie,
Anita van der Wal-Zuurbier
Frank Oosthoek

Handen uit de mouwen

Op dinsdag 29 november    

hebben wij ons eerste over

leg gehad met Bruno en het  

bestuur om de rolverdeling,

verantwoordelijkheden en structu-

ren te bepalen. Ook hebben wij met

elkaar van gedachten gewisseld hoe

wij verdere aankleding gaan geven

aan de commissie. Afspraken zijn

gemaakt en de ‘officiële’ start van de

commissie is een feit.


