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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 febru -
ari ingericht door Wim Jansen
met een een Acer palmatum
‘Araka wa’.
De kleine was ingericht door
Michal Mokrý met een mooi
gestijlde Larix.

Tokonoma
van de maand 

Vooruit kijkend
alv | demo Bruno

De grote tokonoma zal tijdens de
bijeenkomst in maart ingericht
worden door Emil Wanningen.
De kleine door Simon de Boer met
een Cotoneaster op rots.

Tokonoma
van maart

40jaar



Beste leden, we zijn al weer in
maart beland, het voorjaar is in
aantocht. De dagen beginnen
weer te lengen en de loofbomen
worden weer langzaam wakker. 
Verpottijd is weer in volle gang. 

De open dagen bij Lodder Bonsai
zijn net weer voorbij en ik heb
heel veel leden goed gebruik zien
maken van het voordeel dat de
firma Lodder ons als vereniging
biedt. Veel nieuwe bomen, potten,
gereedschap etc etc zijn weer voor
een mooie prijs aangeschaft. 
Voor deze mogelijkheid zijn wij de
firma Lodder natuurlijk erg erken-
telijk. Naast de korting hebben we
ook weer een informatiestand
gehad om onze vereniging te pro-
moten, zoals altijd bemand door
Casper en Edith met hulp van een
aantal aanwezige leden. 

Dan wil ik graag nog van de gele-
genheid gebruik maken om voor
een laatste maal een oproep te

doen aan een ieder om zijn of
haar mooiste bomen op te geven
voor de verenigingstentoonstel-
ling op 8 april. 
Dit kan zoals eerder gemeld via de
mail aan Oscar, maar doe het snel
er is nog maar een paar dagen tijd
voor de mogelijkheid om je
bomen eens op een andere
manier te aanschouwen. 

Ik hoop iedereen zaterdag weer te
mogen begroeten. 

Bob van Ruitenbeek 
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Van de voorzitter

Belangrijke data
18 maart algemene ledenvergadering | demo Bruno

8 april simultaandemo en verenigingsshow 
20 mei jubileumviering 40 jaar ! 

10-11 juni Bonsai van het westen
17 juni verenigings ntc | werken aan eigen boom

juli geen bijeenkomst, vakantie 
12 augustus werken aan eigen boom 

Boom van de maand
maart literati

april verenigingsshow
mei ‘kiest u maar’
juni acers

augustus shohin
september groepsbeplanting

oktober jin en shari
november vruchtbomen
december winterbeeld

Vooruit kijkend
Komende bijeenkomst houden we
de jaarlijkse Algemene Leden
Verga dering.
Hierbij kijken we terug op het
afgelopen jaar en presenteren we
de plannen voor het komende
jaar. Alle benodigde stukken zoals
de notulen van vorig jaar, het
financieel- en jaarverslag en de
begroting hebben jullie inmiddels
ontvangen. Neem deze voor de bij-
eenkomst kritisch door. Mochten
er vragen of onduidelijkheden zijn
geef deze ruim van tevoren per
mail aan. Op deze manier kan het
bestuur alle vragen en eventuele
onduidelijkheden goed voorberei-
den en tijdens de ALV beantwoor-
den.
Tijdens de ALV zal er gestemd
moeten gaan worden of Bob de
komende jaren opnieuw bestuurs-
lid wordt. Tevens moet er worden
gesproken en gestemd over een
eventuele verhoging van de con-
tributie vanaf volgend jaar. Dus
wil jij je stem laten gelden in het
beleid van de vereniging dan
moet je zeker aanwezig zijn.
Verder zal er een verassende
mededeling gedaan gaan worden
ivm het 40-jarig jubileum. 

Na de ALV zal Bruno een demo
verzorgen. Daarnaast kan er ook
nog worden gewerkt aan de laat-
ste voorbereidingen voor de show
in april. Denk hierbij aan het ver-
potten in de juiste pot, het bemos-
sen van de grond, doornemen en
het laten fotograferen van de
opstelling.
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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.

De prijzen van maart zien er weer
goed. Op de tafel vinden we een
mooie Chaenomeles, de japanse
dwergkwee, een mooi boompje
die Hans Veltman tussen het
spoor vindt (je zou kunnen zeg-
gen; een spoorboom) en door hem
beschikbaar werd gesteld. Bob
heeft deze nog even voor ons
gestyld. Verder nog een kalender,
een flesje mest en 
een paar tijdschriften.



nieuwsbrief4

We hebben de laatste clubbijeen-
komst weer heerlijk kunnen wer-
ken aan onze meegebrachte
 bonsai. Zoals altijd wordt zo’n
 middag druk bezocht. Degene die
geen bomen hadden meegenomen
konden gezellig een babbeltje
maken en iemand van advies voor-
zien indien noodzakelijk.

De grote verrassing van die mid-
dag was dat Ruud en zijn vrouw
Ans waren gekomen. Ze genoten
van de gesprekjes die menigeen
even met ze maakte.
Ook de verloting was een succes,
en de prijswinnaars gingen tevre-
den met hun aanwinsten weer
naar huis.
Al met al was het dus een gezellige
middag.

Terugblik bijeenkomst februari
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Foto’s van Sander van Oort
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Op deze twee pagina’s nog wat
foto’s die Bob meebracht van de
Gafu Ten. Genieten maar weer!

Gafu Ten 2017 Kyoto
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Foto’s van Bob van Ruitenbeek
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Cotoneaster showklaar maken
Op 2 maart ging ik naar Bruno
met mijn cotoneaster. Het betreft
mijn oudste boom. Ik heb hem al
sinds 1987. Maar toen was het nog
een zaailing die tussen de stoep -
tegels groeide. 
Op de foto hiernaast is te zien hoe
ik de boom meenam �.
￼
Vervolgens kwam Bruno met een
hele mooie handgemaakte pot
waar we de boom ingezet hebben.
Er werd voorlopig even een tafel
bijgezocht en toen zag de boom er
als volgt uit �.
￼
Een varentje van mij werd
geschikt bevonden als een accent -
plantje. Bruno had daar natuurlijk
ook een mooi potje voor dat per-
fect contrasteerde met de pot van
de cotoneaster. En tezamen met
een mooi slabje eronder leverde
dat dit plaatje op �. Tijdens de
komende bijeenkomst is deze
opstelling te zien in de kleine
tokonoma
￼
Simon de Boer

Foto’s van Simon de Boer
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