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Tokonoma

Vooruit kijkend

van de maand

verenigingsshow en
simultaandemo

De grote tokonoma was in maart
ingericht door Emil Wanningen
met een mooie mame opstelling.
De kleine was ingericht met een
Cotoneaster van Chris van Schaik

40 jaar

De beide tokonoma’s zullen tijdens de manifestatie in april ter
nagedachtenis aan Tine Weening
ingericht zijn met enige van haar
bomen.
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Lidmaatschap
U kunt lid worden van onze vereniging 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.
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Van de voorzitter

Vooruit kijkend

Beste leden, ik weet het, we hebben er lang op moeten wachten
maar het is weer april en dat
betekend dat het weer tijd is voor
onze geweldige verenigingstentoonstelling en simultaan
demo dag.
Een dag waar we met z'n allen
naar toe hebben geleefd en ik
weet zeker dat het weer een top
evenement word. Een evenement
van onze leden voor iedereen die
interesse heeft in bonsai, van
beginner tot specialist.
Wat als hersenspinsel van Bruno
begon is inmiddels uitgegroeid
tot een niet te missen jaarlijkse
bonsai dag om trots op te zijn.

Na een jaar voorbereiden en plannen vindt op 8 april voor de 5e
maal onze bonsaishow met simultaandemo plaats, het jaarlijkse
hoogtepunt van onze vereniging.
Er is achter de schermen weer
hard gewerkt om er voor elkaar en
met elkaar weer een mooi geheel
neer te zetten waar we met een
goed gevoel op kunnen terugblikken. En ook dit jaar zijn er weer
mooie prijzen te winnen bij de
verlotingstafel.
Tijdens deze show laten we zien
waar we het als vereniging allemaal voor doen; het gezamenlijk
neerzetten van een mooie en
vooral gezellige bonsaishow waar
zoveel mogelijk mensen van
mogen genieten. Want uiteindelijk draait het daar toch om, het
met zoveel mogelijk mensen
samen genieten van onze mooie
hobby.
De show laat ook onze kracht in
het samenwerken zien want veel
van de opstellingen zijn een gezamenlijke presentatie van verschillende leden. Zo worden er in veel
opstellingen tafels, accenten en
zelfs potten onderling uitgeleend
om het beste uit de presentaties te
halen.
Net als voorgaande jaren zullen er
ook dit keer weer een groot aantal
leden van onze en andere verenigingen bij ons mooie demo’s
komen geven. Dit jaar zelfs twee
demonstrateuren uit
Denemarken. We zijn ze allemaal
zeer dankbaar dat ze met veel plezier bij ons, geheel belangeloos,
willen komen demonstreren.

Nog iets waar ik trots op ben is
dat jullie als leden van onze
mooie vereniging mij tijdens de
algemene ledenvergadering afgelopen bijeenkomst wederom het
vertrouwen hebben gegeven om
nog drie jaar deel uit te mogen
maken van ons bestuur.
Iets wat ik met veel plezier zal
doen.

Even de schouders er onder met
z'n allen, want ja we hebben ontzettend veel vrijwilligers voor de
opbouw, afbouw, surveillance van
de show, mensen die een demo
geven en of hun bomen op de
show hebben staan. We doen het
weer met z'n allen, een vereniging heet dat. Tot de 8e,
Bob van Ruitenbeek

Belangrijke data
8 april
20 mei
10-11 juni
17 juni
juli
12 augustus

simultaandemo en verenigingsshow
jubileumviering 40 jaar !
Bonsai van het westen
verenigings ntc | werken aan eigen boom
geen bijeenkomst, vakantie
werken aan eigen boom

Boom van de maand
april
mei
juni
augustus
september
oktober
november
december
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verenigingsshow
‘kiest u maar’
acers
shohin
groepsbeplanting
jin en shari
vruchtbomen
winterbeeld

Bibliotheek
Let op! Tijdens onze simultaan
demonstratie en verenigingsshow op 8 april zal de bibliotheek
niet geopend zijn.
nieuwsbrief

Prijs van de maand
Tijdens onze manifestatie is er
uiteraard ook weer een prijzen
tafel met dit keer meer dan 200
prijzen, eigenlijk te veel om op te
noemen. Waaronder hele mooie
superprijzen. Alleen daarvoor zou
je al even langs moeten komen in
Leersum.
De lootjes kosten ook nu 50 cent
met een winkans van ± 1 op 6!
2x Malus • dove set • 2x
douche mat • 2x briefopener • 2x eetstokje •
snoeischaar • piraten
mok • mini vaasje • 6
luxe glazen • schaaltje •
set schaaltjes • set glazen inclusief wijn • set 3
voorraad bussen • 3x 6
eetstokjes • stoffen
doosje • schaaltje • chinees mannetje • selfie
stick • vaas chinees •
vaasje • chinees vaasje
• chinees schaaltje •
chinees theelichtje •
placemat set met servet 4 stuks • set porseleinen schaaltjes • CD
René Froger • CD
Andre Hazes • schaal •
doos met 4 eetstokjes •
3x kladblokdoosje • 3x
set eetstokjes • 4x
broodmandje • 3x
tafelkleedje • 2x
tasje • 3x chinees
zakje • pentekening Bruno • 2x
portemonneetje
• schaaltje in
vorm van ei •
beker • penseel
vaasje • snoeppot • doosje nr.
in doos • herenluchtje Greg •
herenluchtjes set Bleu
wave • EBA beker • glazen
2 stuks • bonbonnière • 3x emaille

schaaltj • 2x set 3 Japanse mannetjes • Shiva • draak • set 2 mokjes •
tafeltje • handendoekjes • gastendoekjes • 3x pre-bonsai Berberis •
theemok • theelicht houder • 2x
bierglas • spekstenen hond •
spekstenen beer • 2 wijzen poppetjes • 2x Prunus • wierook set jasmijn • wierook set vanille • waaier
• 2x kalender • set schaaltjes 2
stuks • vliestas • set 2 witte kommetjes • windgong • set 2 aarde-
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werk kommetjes • 2x schaa • 2x
schaartje • 2x snoeischaar •
Japans potje • vaasje met bamboe
attributen • 6x bronsje • alga
grow 500 ml • alga bloom 500 ml
• fish force 500 ml • PK 13-14 500
ml • 2x power roots 100 ml • 2x
alga grow 100 ml • 2x alga bloom
100 ml • pre-bonsai Peer • Japans
schilderij • 10 kaarten • 2 schilderijtjes • spekstenen olifant • rietenmandje • koninklijk bordspel •
Bed plateau • doos met 5 puzzels • bonbon schaaltjes • houten box •
6x biergla • body
lotion • stukje zeep •
2x suiseki • 2x kimono • mok met eetstokjes • mok met
deksel • bonsai boek
• 4 kommetjes •
bonsai tijdschriften
Zwitsers • suiseki
boek • 2x bonsai
boek Martina Hop •
aargang bonsai
focu • 2x jaargang
bonsai magazine •
Gieter • 3x bonsai
boek • jaargang
Natur und Mensch •
grote Chinese vaas
met deksel • bonsai
Plaza tas • olijfhouder • kanuma •
kanuma klein •
split • theelichthouder • 6x bonsai
schaaltje • 9x sleutelhanger • draad
2.5 mm • 2x draad 3
mm • bezempje •
blikje • veldschep
• hartenpotje •
stoffendoosje 3 in 1
• cascade pot •
tijdschriften •
blauw vaasje met
deksel • 2x Wood
print • 10x zwart tasje
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Terugblik bijeenkomst maart
Afgelopen bijeenkomst in maart
werd de jaarlijkse ALV (algemene
leden vergadering) gehouden. Er
was een grote opkomst, maar liefst
44 leden waren er deze middag bij
aanwezig. Alle besproken onderwerpen en besluiten kunt u binnenkort teruglezen in de notulen
van de ALV.
In de pauze konden de vele meegebrachte bonsai worden bewonderd.
Ook Bas stond er weer met zijn
winkel waar oa potten, meststoffen en beeldjes verkocht worden.
Na de ALV hield Bruno een fantastische demo op een den. In tegenstelling tot wat een aantal aanwezigen voor onmogelijk hield had
Bruno maar een half uur de tijd
nodig om een zeer mooi resultaat
neer te zetten.
Aldus weer een erg productieve
ALV en een zeer gezellige middag
met een super demo.
Krijgt u niet genoeg van demo’s?
Kom dan zeker langs op de bonsai
show van zaterdag 8 april. Er zullen dan weer een groot aantal
demo’s worden verzorgd onder
leiding van Bruno.
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Foto’s van Piet Dekkers en Michal Mokrý
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Bob’s reis naar Japan
Zoals u weet reist Bob zo af en toe
nog wel eens af naar Japan. Hij
maakt dan schitterende foto’s van
de mooiste bonsai die je maar
kunt bedenken, en die wij al vaak
hier hebben gezien. Maar deze
keer geen foto’s van een show
maar opnamen van de kwekerij
waar Bob zijn best doet (van
Urushibata) en zo maar wat foto’s
van zijn reis. Daar ruimen wij
graag deze pagina’s voor in!
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Foto’s van Bob van Ruitenbeek
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bonsai show
simultaan demo
o.l.v. Bruno Wijman

Leersum
zaterdag 8 april 2017
gratis toegang!

10.00-17.00
bonsai show
12.30-15.30
demonstraties
door diverse
demonstratoren

De Binder
Hoflaan 29
Leersum
8

nieuwsbrief

