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Tokonoma

Vooruit kijkend

van de maand

verenigingsshow en
simultaandemo

De grote tokonoma werd bij de
maart bijeenkomst ingericht door
Bruno met een mooie
Chamaecyparis. Michal verzorgde
de kleine tokonoma met een strakke mame opstelling van een roos
en een Lonicera.
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Tokonoma
van april
De beide tokonoma’s zullen tijdens de aprilmanifestatie passend
ingericht worden.

Algemene zaken: Marian Willemse
06 - 467 350 42,
m.a.willemse@hotmail.nl
Algemene zaken: Michal Mokrý
06 - 453 865 37,
michal.mokry@gmail.com
Iban: nl64 ingb 0006 5603 36
t.n.v. Bonsai Vereniging
Midden Nederland
www.bonsaimiddennederland.nl

Lidmaatschap
U kunt lid worden van onze vereniging
op elk gewenst moment.
De kosten bedragen 1 47,50 per jaar.
Informatie over het lidmaatschap is
verkrijgbaar op de bijeenkomsten,
of bij de secretaris.
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Van de voorzitter
We hebben het al wel een beetje
aan zien komen, de aprilshow, na
twee jaar afwezigheid. De koorts
hier omheen was al een tijdje aan
de orde bij Edith en mij, er moest
van alles geregeld worden. Het
wordt deze maal allemaal een
beetje anders. We hebben een
mooie uitbreiding in de foyer,
waar dit keer ook bomen komen
te staan. Deze bonsai doen niet
mee aan de competitie, er staat
dan o.o.c. op het kaartje.
Aan de overzijde van waar de
bomen staan, waar normaal de
grote loterij staat die dit jaar niet
gehouden wordt, is er plaats
gemaakt voor een aantal van onze
creatieve leden. Zij kunnen daar

Vooruit kijkend
hun handwerk tonen en verkopen.
Daar vinden we natuurlijk ook
Bas Bonsai weer met zijn winkel.
Voorin bij de ingang zal onze Bob
een kleine Japanse ‘verrassing’
verzorgen. We realiseren ons dat
deze dag veel van onze leden zal
vergen, aan energie en acties om
het vlekkeloos te laten verlopen.
Kortom een geweldige uitdaging
na een lange tijd van afwezigheid.
We gaan er een mooie en onvergetelijke dag van maken.
Casper

Bonsai

Na 2 lange jaren waarin we door
corona geen tentoonstelling konden houden, mogen we ons nu
verheugen op 9 april op de verenigings tentoonstelling.
Het wordt een bijzondere tentoonstelling waar vele verassingselementen in zijn opgenomen. Zoals
altijd bij onze show zijn er diverse
mede bonsai enthousiastelingen
die een simultaan demonstratie
geven. Dit alles natuurlijk weer
onder begeleiding van Bruno.
De verloting is in een ander jasje
gegoten, een aantal van de bomen
die op deze dag gevormd worden
zijn via de verloting aan het eind
van de middag te winnen.
We hopen u allen weer te kunnen
verwelkomen op onze jaarlijkse
tentoonstelling en dat u weer van
een mooie show gaat genieten.

Aziatics and Bonsai

www.bonsaiplaza.com
Tijdens het bestellen vult u de
speciaal voor onze vereniging
bestaande kortingscode
BVMN2022 in. U krijgt dan 10%
korting in de internetwinkel!

Bas
Bonsai
www.basbonsai.nl

Belangrijke data
9 april
14-15 mei
21 mei
18 juni
juli
20 augustus

simultaandemo en verenigingsshow
Edo Koi, koi en bonsai dagen
verenigings ntc ? | werk aan eigen boom
demo Bart Verstappen
vakantiemaand
werk aan eigen boom (3e zaterdag van augustus!)

Boom van de maand
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Prijs van de maand
Tijdens onze manifestatie in april
is er niet, zoals gebruikelijk, een
grote verloting in de foyer. Dit jaar
worden een aantal bomen die
deze dag gestyled zijn aan het
eind van de middag verloot.
De lootjes voor deze verloting
kosten 1 euro, dus dat kan u niet
weerhouden om eens een kans te
wagen op het winnen van zo’n
vers gestylde boom!
Op deze pagina een aantal bomen
die tijdens de demo onder leiding
van Bruno een eerste vorming
gaan krijgen.
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Terugblik bijeenkomst maart
Tijdens de bijeenkomst in maart
hadden we onze Algemene Leden
Vergadering om terug te blikken
op het afgelopen jaar en samen te
vatten wat we dat jaar hebben
gedaan.
Als liefdadigheidsactie hebben
onze leden tijdens de vergadering
besloten om € 1000,- te doneren
aan Giro 555 om de Oekraïners te
helpen die getroffen zijn door de
verschrikkelijke oorlog.
Allemaal bedankt hiervoor!
De traditionele twee tokonoma's
werden ingericht door Michal en
Bruno. Michal presenteerde een
geweldige combinatie van roos,
lonicera en mudstone suiseki.
Bruno toonde een uitstekende
chamaecyparis moyogi die hij
aanvankelijk uit zeer moeilijk
materiaal stylede. Hij was in staat
om het materiaal in zeer korte tijd
om te toveren tot een prachtige
bonsai.
Na de ALV hadden we een boombespreking door Bruno. Wederom
hadden we de kans om de ontwikkeling van onze bomen te
bespreken, praktisch advies te
krijgen over onderhoud en een
kijkje te nemen in de manier
waarop Bruno denkt over het ontwikkelen van bonsai. Als leuke
verrassing werd een mooie boom
van ons nieuwe lid - Ramses besproken en geselecteerd voor de
show in april.
Zoals gewoonlijk zat de loterij vol
met leuke prijzen, zelfs met enkele last-minute donaties van potten, die hun nieuwe gelukkige
eigenaren vonden!
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Foto’s van Sander van Oort
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Bonsai van onze leden
Naast de reportages in onze
nieuwsbrieven van shows met
schitterende bomen, zijn hier toch
ook wel weer wat foto’s op zijn
plaats van bomen van onze eigen
leden. Soms gewoon neergezet op
een tafel bij onze bijeenkomsten,
soms in vol ornaat in een tokonoma. Sommige klaar voor een show
(die in Japan niet zouden misstaan), sommige die nog even te
gaan hebben. Maar altijd weer
mooi om te zien. Geniet ervan!
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bonsai show
simultaan demo
o.l.v. Bruno Wijman

Leersum
zaterdag
9 april 2022
gratis toegang!

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

De Binder
Hoflaan 29
Leersum
8
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