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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 decem-
ber ingericht door Bruno met een
Liguster en een antieke Japanse
scroll.
In de kleine tokonoma stond een
mooie Potentilla van Piet Kramer
samen met een Larix van Bruno
Wijman.

Tokonoma
van de maand 

Vooruit kijkend
nieuwjaarborrel | demo

De grote tokonoma zal tijdens de
bijeenkomst in januari ingericht
worden met een sering door Bruno.
De kleine door Ingrid en Jan.

Tokonoma
van januari



Beste leden, een nieuw jaar dus
ook weer een nieuwe nieuwsbrief. 

Laat ik beginnen met iedereen de
allerbeste wensen te wensen voor
het nieuwe jaar. 
Het nieuwe jaar is voor mij gelijk
goed begonnen. 1 januari ben ik
voor de 5e keer naar Japan
geweest om weer bij te leren bij
mijn leraar in Shizuoka. Helaas
maar twee weekjes dit keer maar
deze valt zeker in de categorie
beter kort dan niet. 
Wel heb ik als shohin liefhebber
daar de Gafu Ten mogen aan-
schouwen. Een shohin en mame
tentoonstelling van de hoogste
kwaliteit. Natuurlijk heb ik flink
wat foto's gemaakt zodat jullie
ook mee kunnen genieten. De eer-
ste zullen al in deze nieuwsbrief
te vinden zijn. Vers van de pers
noemen ze dat. 
Dan heeft het nieuwe jaar nog
wat nieuws in petto. De locatie
van onze bijeenkomsten in
Leersum is vanaf dit jaar een
stichting geworden en er zullen

dus voor ons de nodige nieuwe
gezichten te zien zijn. 
Tot op heden blijft verder alles
zoals het altijd geweest is en zal
de toekomst uit gaan wijzen of er
veranderanderingen komen.
Mocht dit het geval zijn dan zul-
len jullie daar natuurlijk over op
de hoogte gehouden worden. 

Veel leesplezier met deze nieuws-
brief en tot zaterdag. 

Bob van Ruitenbeek
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Van de voorzitter

Belangrijke data
21 januari nieuwjaarsborrel | simultaandemo Bob en Michal 

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

11+12 maart open dagen Lodder
kopen met 40% verenigingskorting

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
januari naaldboom

februari winterbloeiers
maart literati

Vooruit kijkend
We zijn alweer in het jaar 2017
beland. Een bijzonder jaar waarin
BVMN haar 40-jarig jubileum viert.
Hierover horen jullie in een later
stadium meer.

We zullen tijdens de
januari bijeenkomst de traditionele
nieuwjaarsborrel houden. Hierbij
kunnen we elkaar het allerbeste
toewensen wanneer dat nog niet is
gebeurd of gewoon lekker bijklet-
sen onder het genot van een hapje
en drankje. Wellicht zult u ook ken-
nis kunnen maken met een aantal
nieuwe leden welke de afgelopen
periode lid zijn geworden van onze
vereniging. 

Naast de nieuwjaarsborrel kunnen
we gaan genieten van twee demo’s
welke Bob en Michal zullen verzor-
gen. Ze zullen elk een boom stijlen.
Er zal dus tijdens de eerste bijeen-
komst van 2017 weer genoeg leuks
te beleven zijn om langs te komen.
Vergeet hierbij niet om uw mooiste
bomen mee te nemen. Wie weet
worden ze geselecteerd voor onze
april show of wint u iets tijdens de
verloting. Elke meegebrachte boom
krijgt nl een gratis lot voor de ver-
loting waar zoals altijd prachtige
prijzen te winnen 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. 

40 jaar
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De verlotingsboom blijft deze
maand nog even een verrassing,
maar zeker de gok van het kopen
van lootjes waard. Verder valt er
een schaar, een flesje mest, een
paar mooie schaaltjes en wat tijd-
schriften te winnen.

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.

Voor alle leden van Bonsai vereni-
ging Midden Nederland is er ook
dit jaar weer de mogelijkheid om
met korting te kopen 
bij BonsaiPlaza. 

Het werkt heel 
simpel. Ga naar: 
www.bonsaiplaza.com
Stop alles wat u hebben 
wilt in uw winkelmandje en
 tijdens het bestellen vult u de
 speciaal voor onze vereniging
bestaande kortingscode 
BVMN2017 in. 
U krijgt dan 10% korting op alle
artikelen. Exclusief speciale aan-
biedingen. Bovendien krijgt onze
vereniging ook nog eens 5 % over
het bedrag, dus zo steunt u onze
vereniging nog eens extra! 
Boven € 100,- word het gratis ver-
zonden, eronder betaald u € 4,95
verzendkosten.  
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De laatste bijeenkomst van het jaar
2016 was een bijzondere, de vereni-
ging had Marc Noelander uitgeno-
digd voor deze dag. Na veel wikken
en wegen hoe we deze dag wilden
invullen, hebben we besloten om
aan Marc te vragen meegebrachte
bomen te bespreken die dan daar-
na aangepakt konden worden. 

We zijn deze bijeenkomst eerder
begonnen zodat zo veel mogelijk
leden  in de gelegenheid gesteld
konden worden om hun boom te
laten bespreken. 
In het middagprogramma kon een
ieder aan zijn meegebrachte boom
werken en de adviezen van Marc
toepassen als men dat wenselijk
vond.  

De opkomst was enorm en zelfs
van andere verenigingen waren
enthousiaste mede bonsai leden
gekomen om samen met ons deze
bijeenkomst mee te maken. Ron
Hermeling van bonsaivereniging
Apeldoorn bracht een mooi tafeltje
mee voor in de verloting.
De lootjes voor de verloting wer-
den ook weer gretig afgenomen en
de loterij werd weer een succes.  De
prijzen gingen met de gelukkige
winnaars mee naar huis.
We hebben er met elkaar weer een
mooie bijeenkomst van gemaakt
en een ieder kon dus met een
tevreden gevoel de middag afslui-
ten.

Terugblik bijeenkomst december
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Foto’s van Piet Dekkers en Riccardo Marchi
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Dit jaar werd alweer de 42e Gafu
Ten gehouden van 5-8 januari in
Kyoto. Op deze pagia’s kunnen we
genieten van een paar opstellin-
gen die Bob daar gefotografeerd
heeft. Onze voorzitter reisde
 speciaal af naar Japan om ons ook
een kijkje te gunnen. ; )

Op de Gafu Ten was
ook nog een opstelling
van Bob te zien, welis-
waar als een foto,
maar toch. Zijn opstel-
ling was ingestuurd
via de World Bonsai
Photo Contest. 
De foto's worden daar
opgehangen en door
de zelfde jury beoor-
deeld als de show zelf. 
Het betreft de opstel-
ling van Bob tijdens de
Noelanders 2015. 

Gafu Ten 2017 Kyoto
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Foto’s van Bob van Ruitenbeek
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Vanaf heden heeft Lodderbonsai
wegens veranderingen in de bon-
saimarkt het percentage voor de
verenigingskorting aangepast.
Vanaf heden biedt Lodder een kor-
tingspercentage van 40% op de
aangegeven consumentenprijs.
(Open dagen in maart)

De voorwaarde die Lodder stelt
voor de korting is: De korting
geldt alleen als er gezamenlijk
ingekocht wordt als vereniging.
De korting is aan de vereniging en
dus niet aan de individuele leden.
Volgens ons nog steeds een heel
mooie aanbieding.

Percentage
verenigingskorting
aangepast

Let op!

Het is echt de bedoeling onze
bijeenkomsten in De Binder op
tijd te beginnen! 
Zaal open 12:30 uur,
aanvang 13:00 uur.
De Binder, Hoflaan 29, Leersum

Beste leden, 

Langs deze weg willen wij jullie
op de hoogte stellen van het
 overlijden van Evert Nijboer.
Eef is vele jaren een gewaardeerd
lid van onze vereniging geweest,
een gerespecteerd keurmeester en
bovenal een geweldig mens.
Hij is op 19 december overleden in
de leeftijd van 74 jaar.

Wij willen zijn vrouw en verdere
familie heel veel sterkte wensen
met dit grote verlies.

Het bestuur.

In memoriam
Evert Nijboer


