nieuwsbrief mei 2017
Tokonoma

Vooruit kijkend

van de maand

jubileumviering

De beide tokonoma’s waren tijdens de manifestatie in april ter
nagedachtenis aan Tine Weening
ingericht met enige van haar
bomen.

40 jaar

opgericht in 1977 en aangesloten bij
de Nederlandse Bonsai Vereniging
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

Tokonoma
van mei
De grote tokonoma zal tijdens de
bijeenkomst in mei ingericht worden door de beste shohin van de
show van Bob. De kleine met de
beste loofboom van Ruud.

Secretaris: Oscar Ramos
06- 255 837 88,
bonsaimiddennederland@ziggo.nl
Algemene zaken: Nol van der Linden
0294 - 45 01 73, nol@parenthese.nl
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 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
Beste leden, eindelijk is het zo ver.
Een mijlpaal die ik zelf nog niet
heb mogen bereiken, 40 jaar.
Onze mooie vereniging bestaat
dit jaar al 40 jaar, opgericht in
1977 door een aantal bonsai pioniers en in de jaren uitgegroeid
tot de prachtige club die we nu
zijn: Een vereniging die binnen
Nederland geen gelijke kent, de
kwaliteit die wij kunnen leveren
wordt inmiddels door iedereen
die bonsai lief heeft herkend en
erkend.
Naast de kwaliteit zijn de bijeenkomsten altijd leerzaam en gezellig, we zijn een soort familie waar
iedereen voor elkaar klaar staat.
Juist dit is het waarom ik me een
trotse voorzitter voel en dat al
acht jaar lang.
Nu is 40 jaar al een flinke tijd en
is terug kijken naar wat we allemaal bereikt hebben in die tijd
altijd leuk, iedereen zal er z'n

eigen herinneringen aan hebben,
maar voor mij als voorzitter en
ons als bestuur is vooruitkijken
eigenlijk nog veel belangrijker.
Wat willen we organiseren, waar
willen we heen met de club, wat
willen jullie als leden zien of
doen?
Met deze vragen zitten wij eigenlijk altijd als we weer op zoek
gaan naar een voor iedereen interessant jaarprogramma.
Dus hier komt ie weer, de vraag.
Heb je een idee of vraag, kom er
mee naar één van de bestuursleden, wie weet kunnen we er iets
mee voor een bijeenkomst of
eventueel extra evenement.
Normaal zou ik zeggen niet allemaal tegelijk maar kom maar op
want ideeën hebben we nooit
genoeg.
Op naar de volgende 40 jaar.
Bob van Ruitenbeek

Belangrijke data
20 mei
27 mei
28 mei
29 mei
10-11 juni
17 juni
juli
12 augustus
26 augustus
31 oktober
12 november

jubileumviering 40 jaar !
azalea dag, Lodder 25% korting op azalea
kleine koi show, Lodder
thema-avond BV Brabant Satsuki
Bonsai van het westen
verenigings ntc | werken aan eigen boom
geen bijeenkomst, vakantie
werken aan eigen boom
thema-avond BV Zuid-Holland opstellingen
thema-avond BVMN o.l.v. Bruno te Leersum
thema-avond BV Rijnmond cascade

Boom van de maand
mei
juni
augustus
september
oktober
november
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40 jaar

Vooruit kijkend

‘kiest u maar’
acers
shohin
groepsbeplanting
jin en shari
vruchtbomen

Na een superdag met de verenigings tentoonstelling, gaan we er
de komende bijeenkomst een bijzondere feestelijke dag van
maken met ons 40 Jarig jubileum.
Dus kom allemaal om dit onder
het genot van een hapje en drankje met elkaar te vieren.
Elk lid krijgt op deze middag op
vertoon van zijn lidmaatschapskaart een boom naar keuze. (Men
kan natuurlijk bij binnenkomst al
alle bomen bekijken.) Er zal via
loting een volgorde worden
bepaald voor degene die als 1e, 2e
etc een boom mogen gaan uitzoeken.
We hopen dat u allen komt en dat
we er met elkaar een hele fijne en
gezellige middag van maken
Tot 20 mei.

Satsuki avond
met Janine Droste
Bonsaivereniging Brabant organiseert een Satsuki avond met
Janine Droste op 29 mei in ‘De
Huif’, Hortensiastraat 2, SintMichielsgestel, aanvang 20.00.

Themamiddag
bonsai opstellingen
Op 26 augustus 12:30 uur geeft BV
Zuid-Holland een themamiddag
bij Deshima, onder leiding van
Teunis Jan Klein.
Ir. Lelystraat 44
Nieuwerkerk a/d IJssel

Cascade middag
met Bruno Wijman
BV Rijnmond organiseert een
themamiddag rond de cascade op
12 november met Bruno Wijman.
Dorpshuis, Lede 13, Hekelingen
nieuwsbrief

Prijs van de maand
De prijzen voor de bijeenkomst in
mei is weer de moeite waard.
Niet alleen twee mooie bomen
- een larix en een door Ruud
John geschonken haagbeuk maar ook een bruikbaar
bonsaiboek, vier potjes, een
flesje mest, en wat bonsaitijdschriften. Dus zeker weer
de moeite waard om uw
geluk te beproeven, de vereniging te steunen en wat
lootjes te kopen!

Verenigings ntc Let op!

Op 17 juni organiseren wij weer
onze verenigings NTC. Je kunt je
nu nog opgeven bij Oscar en de
competitie aangaan met de andere
vier deelnemers. De winnaar van
deze contest zal door Bruno
getraind en begeleid worden tot
en met de uitzending naar The
Arcobonsai Convention in Italië,
mits je winnaar word tijdens de
nbv show bij Lodder in november.

Het is echt de bedoeling onze
bijeenkomsten in De Binder op
tijd te beginnen! En zeker tijdens
onze jubileumviering. Er moeten
heel wat bomen verdeeld worden!
Zaal open 12:30 uur,
aanvang 13:00 uur.
De Binder, Hoflaan 29, Leersum
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Bonsai
de webshop voor al uw bonsai
en benodigdheden
Voor alle leden van Midden
Nederland is er de mogelijkheid om met korting te kopen
bij BonsaiPlaza. Ga naar:
www.bonsaiplaza.com
Tijdens het bestellen vult u de
speciaal voor onze vereniging
bestaande kortingscode
BVMN2017 in.
U krijgt dan 10% korting op alle
artikelen. Exclusief speciale
aanbiedingen.
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Manifestatie 8 april: de demo
Wat was het weer een mooie happening afgelopen april. Na een
jaar voorbereidingen konden we
weer genieten van een zeer mooie
tentoonstelling en waanzinnige
demo’s.
Dit jaar werden wij verrast door
opstellingen van maar liefst 28
leden. Tevens stonden er een aantal opstellingen van onze Deense
vrienden Torben en Søren. Zij
gaven naast nog zo’n tien bonsai
vrienden een prachtige demo.
De show was net als andere jaren
wederom drukbezocht waarbij er
velen ook een gokje waagden bij
de verlotingstafel waar een
recordbedrag werd binnengehaald.
Tijdens en na de happening kwamen er veel complimenten over
de show, de kwaliteit van de
bomen en opstellingen maar ook
over de samenwerking tijdens de
opbouw.

surveilleren. Bruno bedankt voor
het neerzetten van een supermooie tentoonstelling en het verzorgen van de demo. Iedereen, en
met name Bas, bedankt voor al jullie vele donaties die we mochten
ontvangen voor de verloting.
Tot slot alle bezoekers bedankt
voor jullie komst en de vele complimenten.
Laten we met zijn allen thuis
alvast onze mooiste bonsai selecteren en beginnen met het voorbereiden om volgend jaar
opnieuw een fantastische show te
kunnen organiseren.
Zonder bonsai geen show. Dus
flink aan het werk het komend
jaar om de bonsai tentoonstelling
van 2018 klaar te krijgen. Schroom
je niet om je bonsai mee te brengen naar de bijeenkomsten en
eventueel met de andere leden te
bespreken. Wellicht staat ook jouw
bonsai op onze show volgend jaar.

Wat ook een mooie prestatie is
gebleken, de show heeft mede
dankzij de vele vrijwilligers en
donaties in totaal nog geen €130,gekost. De dag heeft er tevens
voor gezorgd dat er zich vijf nieuwe leden hebben aangemeld.
Uiteraard kan deze dag niet
zomaar een succes worden, vandaar dat we alle deelnemers aan
de demo willen bedanken voor
hun vrijwillige bijdrage en mooie
prestatie tijdens de demo.
Iedereen die een opstelling heeft
neergezet, bedankt voor jullie
inzending en de goede zorg voor
jullie bonsai. Alle vrijwilligers en
TC bedankt voor jullie hulp bij het
voorbereiden, vervoeren van spullen, opbouwen en afbreken. Cora
en Edith voor het verzorgen van
de verloting, Eric en Marc voor het
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Foto’s van Piet Dekkers
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Manifestatie 8 april: de show
Ook dit jaar wisten we als vereniging weer een schitterende show
neer te zetten, met zelfs opstellingen uit Denemarken. In juni volgt
een fotoreportage van alle bomen.
Na de demo was weer de prijsuitreiking.
De prijs voor beste loofboom ging
dit jaar naar Ruud Simons, de
beste naaldboom en tevens
publieksprijs was voor Wim
Janssen, beste shohin was voor
Bob van Ruitenbeek en beste
mame was ook voor Ruud Simons.
Verder werden er wat vrijwilligers
in het zonnetje gezet die belangrijk waren voor het succes van de
show en dit ook al vele jaren doen
voor de vereniging; Anita en Cora.

beste naaldboom en publieksprijs

beste loofboom

beste shohin

beste mame
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Foto’s van Piet Dekkers, Michal Mokrý, en Stef de Grauw
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Manifestatie 8 april: de opbouw
Zonder de hulp van alle vrijwilligers die zich ook dit jaar weer
beschikbaar stelden is een manifestatie zoals we die op 8 april
hadden echt onmogelijk. Je hebt
geen idee hoeveel werk er verzet
moet worden voor de show er
staat en de zaal is ingericht voor
de demo’s. Tafels opbouwen, kleden op tafels aanbrengen, stoelen
neerzetten, de verloting voorbereiden en uitstallen, bomen, tafeltjes
en scroll’s plaatsen, spandoek
ophangen, te veel om op te noemen! En dan na afloop ook alles
weer afbreken, wegbrengen enz.
Iedereen weer ontzettend bedankt!
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Foto’s van Riccardo Marchi

‘waar is iedereen?’
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