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Tokonoma

Vooruit kijkend

van de maand

demo Bruno Wijman

De grote tokonoma werd tijdens
de bijeenkomst in november
ingericht door Michal met een
prachtige azalea. In de kleine
stond een mooie shohin opstelling van Bob met een schitterende Chaenomeles chojubai die
samen met zijn mooie Juniperus
itoigawa een fraai schouwspel
gaven.

Voorzitter: Bob van Ruitenbeek
06 - 184 712 27
bonsai_moyogi@hotmail.com
Penningmeester: Casper den Ouden
030 - 244 07 71,
casper.den.ouden@gmail.com
Secretaris: Oscar Ramos
06- 255 837 88,
bonsaimiddennederland@ziggo.nl
Algemene zaken: Nol van der Linden
0294 - 45 01 73, nol@parenthese.nl

Tokonoma
van november
De beide tokonoma’s zullen tijdens
de bijeenkomst van november
ingericht worden door Bruno.

Algemene zaken: Marian Willemse
06 - 467 350 42,
gj_m.willemse@casema.nl
Algemene zaken en bibliotheek:
Edith den Ouden
030 - 244 07 71, e.den.ouden@live.nl
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 zijn miv 2018 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
Beste leden, alweer de laatste
nieuwsbrief van 2018.
Een voor onze vereniging wederom bijzonder geslaagd jaar.
Naast onze maandelijkse zeer
gezellige en leerzame middagen
en onze jaarlijkse verenigings tentoonstelling en demodag in april
hebben we dit jaar ook de Nederlandse Bonsai Show mogen organiseren afgelopen september.
Een hele klus maar ook hiermee
geldt, vele handen maken licht
werk. Gelukkig kunnen we als
bestuur altijd rekenen op de hulp
van de vele vrijwilligers die we
binnen onze club hebben.
Een vereniging voor elkaar en met
elkaar, ik ben trots om daar voorzitter van te mogen zijn.

Vooruit kijkend
ben staan, neem hem dan mee
naar de bijeenkomst en wie weet
wordt hij geselecteerd.
De laatste bijeenkomst van het
jaar is zoals de afgelopen jaren
gebruikelijk een mooie demo, dit
keer door Bruno dus deze wil je
niet missen.

Tot 8 december.
Bob van Ruitenbeek

Voor aankomend jaar zijn we ook
al weer druk bezig met de april
show en er is nog ruimte vrij dus
wilt u uw boom nou ook daar heb-

Bonsai
www.bonsaiplaza.com

Aziatics and Bonsai

Bas
Bonsai
www.basbonsai.nl

U krijgt 10% korting in de internetwinkel van Bonzai Plaza als u tijdens
het bestellen de speciaal voor onze
vereniging bestaande kortingscode
invult: BVMN2018

Belangrijke data
8 (!) december
19 januari
8-10 februari
16 februari
16 maart
13 april

demo Bruno Wijman
zomer- en wintermarcot door Bruno Wijman
‘best of’ 20 years Trophy, Limburghal te Genk
werken aan eigen boom
algemene ledenvergadering | demo Michal Mokrý
simultaandemo en verenigingsshow

De komende bijeenkomst, welke
alweer de laatste is van 2018,
krijgen we een demo van Bruno
Wijman. Bruno zal op zijn enthousiaste en vakkundige manier ons
weer een leerzame middag bezorgen. Hij zal ons weer op al die
zaken wijzen waar je in de styling
van een boom op moet letten.
Door zijn aanstekelijke manier
van vertellen krijg je direct de
neiging om snel aan je eigen
boom te beginnen en al deze
nieuw vergaarde kennis toe te
passen bij je bonsai.
Tijdens de pauze kunt u weer lootjes kopen voor de verloting waar
er zoals altijd weer mooie prijzen
mee te winnen zullen zijn.
Wij hopen u allen weer te treffen
op 8 december en we gaan er
weer een gezellige middag van
maken.
Neem ook gerust uw mooiste
bomen mee voor de selectie van
onze show welke weer gepland
staat in april 2019

Draag de badge
We willen natuurlijk graag onze
bijeenkomsten in De Binder op
tijd beginnen. Dus het is fijn als u
op tijd kunt komen. Maar we
willen ook graag iedereen bij
naam noemen, dus draag uw
badge met ledenkaart svp zichtbaar.
Zaal open 12:30 uur,
aanvang 13:00 uur.

Boom van de maand
december
januari
februari
maart
april
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winterbeeld
naaldboom
winterbloeiers
shohin/mame
verenigingsshow
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Prijs van de maand
De prijzen van de maand december zijn zeker weer de moeite
waard om eens mee te doen.
De te winnen prijzen bestaan uit
twee mooie bonsaistarters, een
Ulmus en een Acer, een fraai
gereedschapssetje, een draaischijf, wat draad en een leuk
beeldje van een muis. En ook
nog het lezenswaardige Bonsai
boek van Peter Chan.

Wij willen

uw

op de bonsai show in april
Waarom? Omdat het een show
is van ons en door ons als
vereniging! Laten we er weer
net als voorgaande jaren een
spektakel van maken, waar
weer lang over nagepraat
gaat worden.
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mooiste bonsai
van Midden Nederland.
Dus neem uw bomen mee
naar de komende verenigingsbijeenkomsten voor de
selectie van uw mooiste boom,
zodat wij met z’n allen uw
presentatie helpen te
perfectioneren.
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Terugblik bijeenkomst oktober
In november konden we weer eens
aan onze eigen bomen werken.
Doordat sinterklaas op bezoek
kwam in De Binder waren we naar
de vergaderzalen verbannen.
Het was deze middag weer een
gezellige drukte maar gelukkig
konden we dit keer gebruik maken
van de volledige vleugel.
De bibliotheek en de winkel waren
in de hal geplaatst om iedereen
maximaal de ruimte geven om aan
hun bomen te kunnen werken.
Een groot aantal van de aanwezige
leden had de gelegenheid te baat
genomen om hun bomen weer
winterklaar te maken voor het
naderende seizoen.
De tokonoma’s waren schitterend
ingericht door Michal en Bob.
Verder waren er weer mooie prijzen te winnen waaronder een
mooie pinus welke gedoneerd was
door een oud lid.
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Foto’s van Piet Dekkers
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End-of-year show Hoka-en
Tijdens de uitverkoop bij Lodder
werd er traditiegetrouw weer een
bescheiden show ingericht in de
ruimte van Hoka-en. Veel geïnteresseerden die op de koopjes bij
Lodder waren afgekomen, waaronder veel van onze leden, kwamen
hier een kijkje nemen.
De grote tokonoma was gevuld
met twee fraaie bomen van Lodder
en ook in de ruimte bij het raam
waren twee mooie opstellingen
van Lodder te bewonderen. De
vitrines waar normaal gesproken
de kostbare potjes en dergelijke
geshowd worden waren nu gevuld
met Japanse fukuran orchideeën in
schitterende potjes. De rest van de
ruimte werd gevuld met fraaie
opstellingen van Bob, Bruno,
Michal en Nol. Al met al toch de
moeite waard om even langs te
lopen en de show te bekijken.
Maar natuurlijk kwam iedereen in
de eerste plaats voor de bonsai die
in de uitverkoop aangeboden werden. Er gingen dus flink wat van
onze leden naar huis met mooie
bomen die zij met hele leuke kortingen hebben kunnen kopen.
Altijd weer de moeite waard om in
het novemberweekend even langs
te gaan in Harmelen!
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Foto’s van Michal Mokrý en Bob van Ruitenbeek
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End-of-year show Hoka-en
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