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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 lidmaatschap zijn ver-
krijgbaar op de bijeenkomsten, 
of bij de secretaris.

opgericht in 1977 en aangesloten bij
de Nederlandse Bonsai Vereniging

Beide tokonoma’s werden in
december ingericht door onze
gastspreker Maarten van der
Hoeven. In de kleine tokonoma
stond een prachtige collectie bon-
saipotten. De grote tokonoma was
ingericht met een halfcascade
rode den en werd tijdens de lezing
gebruikt om opstellingen te
maken.

Tokonoma
van de maand 

Vooruit kijkend
ALV
demo Bruno Wijman
nieuwjaarsborrel



Beste leden, de eerste nieuwsbrief
van het nieuwe jaar wil ik gebrui-
ken om alle leden en hun dierba-
ren een gelukkig en gezond 2015
te wensen.
Daarnaast natuurlijk een goede
groei en ontwikkeling van jullie
bonsai en kennis en kunde. Het
kan haast niet anders dan dat dit
te verwezenlijken is. Zeker als ik
naar het programma kijk en naar
het cursus aanbod onder leiding
van Bruno.
Voor dit voorjaar kan je je nog
opgeven om het jaar gelijk goed
te beginnen. Meer informatie
hierover is te verkrijgen bij Oscar.
Zoals velen van jullie weten kan

ik zelf helaas niet aanwezig zijn
bij de januari bijeenkomst aange-
zien ik in Japan zit. Het is niet
anders, iemand moet deze enorm
vervelende taak op zich nemen.
Daarom wens ik jullie van hier
uit een hele fijne vergadering,
nieuwjaarsborrel en demo.
Als laatste wil ik jullie er op
attent maken dat de Noelanders
trofee dit jaar op 14 en 15 februari
word gehouden in Genk, dit is een
nieuwe nog ruimere locatie.
Mijn tip: ga kijken!
Ik zie jullie daar.

Sayonara,
Bob van Ruitenbeek
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Van de voorzitter

Belangrijke data
10 januari ALV | demo Bruno Wijman | nieuwjaarsborrel

14-15 februari Noelanders in Genk België
21 februari proefopstellingen voor verenigingsshow
7-8 maart open dagen/voorjaarssale Lodder

28-29 maart Shinkokai Koi show Rijswijk
21 maart potjes glazuren | werken aan eigen bomen

2 april masterclass Taiga Urushibata
11 april simultaan demo en verenigingsshow
16 mei demo Martin Bonvie (winnaar NTC EBA 2013)

Boom van de maand
januari winter silhouette

februari winterbloeiers
maart literati

Vooruit kijkend
De januari bijeenkomst is traditie
getrouw weer gereserveerd voor
de alv, een demo van Bruno en de
nieuwjaarsborrel.
De bijeenkomst zal geopend wor-
den met de algemene ledenverga-
dering. De daarbij behorende
stukken heeft u inmiddels ont-
vangen. Tijdens de alv kijkt het
bestuur met u terug op het afge-
lopen jaar en zal de penning-
meester de cijfers toelichten.
Het jaar 2014 heeft voor onze ver-
eniging weer de nodige successen
gebracht. Hoogtepunten waren
natuurlijk de nbs in Brabant,
waar onze bomen zes prijzen in
de wacht sleepten, onze eigen
tentoonstelling in april en niet te
vergeten onze maandelijkse bij-
eenkomsten die altijd zeer goed
bezocht werden. Het bestuur had
weer geprobeerd een gevarieerd
programma neer te zetten en dat
zullen we natuurlijk voor het
komende jaar weer gaan doen.
Het bestuur staat graag open voor
suggesties, dus heeft u nog voor-
stellen laat het ze dan weten.

Beide tokonoma’s zullen deze
maand door Bruno ingericht wor-
den. Het is nog even een verassing
waarmee, maar het zal er weer
mooi uitzien.

Tokonoma
van januari 

Contributie 
De contributie voor het jaar 2015
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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Deze bijeenkomst staat er op de
prijzentafel een prachtige winter-
jasmijn. Verder een mooie pen -
tekening van Casper den Ouden,
een accentpotje, en wat bonsai-
tijdschriften.

De prijs van de maand

verenigings-
show 2015
Ook in januari is er 
nog de selectie van
bonsai voor onze show
in april. Dus aarzel
niet en breng uw
mooiste kandidaten
mee op zaterdag!

voorjaars cursus
Ook dit voorjaar zullen weer cur-
susavonden gehouden worden.
Zoals gewoonlijk in De Binder in
Leersum. De cursus wordt zoals
gebruikelijk gegeven door Bruno
Wijman. Zij vinden plaats op de
volgende donderdagavonden:

Beginnerscursus niveau 1
5-19 februari
5-19 maart
16 april
Gevorderdencursus niveau 2
26 februari
12-26 maart
9-23 april

De kosten bedragen 75,- euro voor
de vijf avonden, te voldoen voor
het begin van de 1e avond op; 
Iban: nl64 ingb 0006 5603 36.
Mocht je mee willen doen laat
dat dan even weten door een
mailtje te sturen aan Oscar; 
imramos@hotmail.com
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Terugblik van de laatste zaterdag-
middag bijeenkomst, en wel de
shohinlezing/demo van Maarten
van der Hoeven. 
Dit was de afsluiting van 2014,
van een zeer geslaagd bonsai jaar
in onze vereniging.
Maarten die wel één van de beste
op Shohin gebied is, in Nederland
en omringende landen, had een
middag vullende lezing in petto
voor beginners en gevorderden.
Het was voor velen van ons een
leerzame middag maar ook een
bevestiging voor een aantal din-
gen die we al wisten over Shohin.
De eigenschappen van styling,
keuze van potjes, accenten, meu-
beltjes en andere accessoires kwa-
men voor sommige van ons
bekend voor. Dit vooral door de
vele praktijkvoorbeelden van
Bruno. Maarten ging ook wat
 dieper in op de fabricage van de
potjes en schalen, met en zonder
afbeeldingen, en de betekenis
hier van. Ook had hij een interes-
sante hoeveelheid pre-bonsai en
gevorderde Shohin meegenomen.
De middag was opgesierd met
twee gevulde tokonoma's door
Maarten zelf, waaronder de kleine
welke was gevuld met mooie sier-
lijke en aparte schaaltjes, en de
grote die werd gebruikt om
Shohin presentaties te maken
voor en door onze leden. Het was
een zeer geslaagde middag!

Nieuwjaarswens
Corry en ik wensen alle leden van
Midden Nederland een in alle
opzichten voorspoedig, gelukkig
en gezond 2015!

Lars de Liefde, Odijk.

Terugblik bijeenkomst december
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Foto’s van Piet Dekkers
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Voorproefje van de lente!
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Bomen van onze leden
De bijeenkomst in december werd
ook weer opgeluisterd met bomen
die de leden meegebracht hadden.
Dus blijf ze vooral meenemen! 
En voor elke boom doet u een
keertje mee in de loterij! 

De prachtige liguster die in
december op de prijzentafel stond
heeft inmiddels ook een gelukkige
eigenaar gevonden.


