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Tokonoma

Vooruit kijkend

van de maand

ALV | demo Michal

Eindelijk weer een bijeenkomst in
augustus, dus ook weer ingerichtte tokonoma’s.
In de kleine tokonoma zette Bob
een mooie Lonicera neer. In de
grote tokonoma stond een prachtige mame opstelling van Nol.
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Tokonoma
van september
Tijdens de komende bijeenkomst
in september zet Michal in de
grote tokonoma een Cotoneaster
neer. In de kleine komt een opstelling met suiseki van Bob.
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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

Vooruit kijkend

Beste leden, wat was het fijn afgelopen maand om eindelijk weer
een bijeenkomst te hebben en een
aantal van jullie te mogen begroeten. Gelukkig zijn de vooruitzichten ook zo dat het er op lijkt dat
we daadwerkelijk weer elke
maand iets kunnen doen. Er weer
nieuwe cursussen opgestart
mogen worden en we weer vooruit kunnen kijken. Te beginnen
met komende week, de demo van
Michal met tussendoor de algemene leden vergadering. Verder
zijn we als bestuur druk bezig om
te kijken naar een verdere invulling van de agenda voor de
komende maanden en het volgende jaar. We gaan alles in het werk
stellen om weer een show te
mogen organiseren in april.

Daarvoor zijn ook bomen nodig
dus neem die vooral mee naar de
bijeenkomsten zodat we al een
mooie voorselectie kunnen
maken. U heeft vast niet stil gezeten de afgelopen tijd dus ik ga er
vanuit dat er een mooie selectie
gemaakt kan worden en we weer
een top show kunnen samenstellen.
Wat betreft het vooruit kijken is er
meer nieuws; de trophy zal zoals
het er nu naar uit ziet door gaan
op 19 en 20 februari 2022.

Beste leden, zaterdag 18 september
wordt er weer een club bijeenkomst georganiseerd in De Binder
te Leersum.
De jaarlijkse Algemene Leden
Vergadering staat dan op het programma. De vergaderstukken
heeft u al mogen ontvangen via de
mail.
Voor het begin van de ALV en na
afloop daarvan wordt er een demo
gegeven door Michal Mokrý.
Welke boom Michal gaat stylen
blijft nog even een verrassing.

Al met al goed nieuws voor de
komende tijd.

Verkooptafel

Bestuursleden
gezocht

Ook willen we u er op attenderen
dat we nog steeds met bepaalde
Corona beperkingen rekening
moeten houden. Omdat er deze
komende bijeenkomst drie verenigingen gebruik zullen maken van
de accomodaties van De Binder is
dat extra belangrijk!
Wij verzoeken u om de eerste deur
bij binnenkomst naar de zaal te
nemen.
De Binder vraagt ons dringend om
niet aan de bar te gaan zitten voorafgaande aan de bijeenkomst. U
kunt uw drankje bestellen en in de
zaal nuttigen, ook uw versnaperingen kunt u gewoon bestellen aan
de bar en deze worden dan in de
zaal aan u afgeleverd.
Laten we met zijn allen de 1½
meter goed in de gaten houden
zodat we op een veilige manier
toch een gezellige en leerzame bijeenkomst kunnen creëren.

U kunt altijd uw overbodige
spullen verkopen. Op elke bijeenkomst staat de verkooptafel er
weer voor u. Iedereen is vrij om
in te brengen wat hij of zij wil.
10% van de opbrengst draagt u
dan af aan de vereniging. Ruim
op wat u niet meer nodig heeft,
doe er uw voordeel mee en maak
een ander blij!

Tot zaterdag.
Bob van Ruitenbeek

Wij zijn serieus op zoek naar
leden die een steentje willen bijdragen in het bestuur van onze
vereniging. Zonder leden die wat
tijd daaraan willen besteden kan
een vereniging niet bestaan!
Kijk wat je kan betekenen voor de
vereniging en meldt je aan.
Je zult er geen spijt van krijgen!

Belangrijke data
18 september algemene ledenvergadering | demo Michal Mokrý
16 oktober demo Bruno Wijman
13 november werk aan eigen boom (let op: is 2e zaterdag ! )

Let op!

Boom van de maand
september shohin
oktober jin en shari
november vruchtbomen
Data onder voorbehoud mbt de ontwikkeling rond coronavirus
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Het is echt de bedoeling onze bijeenkomsten in De Dissel op tijd
te beginnen! Zaal open 12:30 uur,
aanvang 13:00 uur.
nieuwsbrief

Prijs van de maand
Tijdens de ALV mag een goed
gevulde prijzentafel natuurlijk
niet ontbreken! Er staan in ieder
geval twee mooie bomen op. Een
Acer palmatum en een mooie
Meidoorn. Verder weer een flinke
zak Abrakas mest, een fles Alga
Bloom, een bruikbare pincet en

een mooi buxushouten beeldje.
Een beeldje waarmee je bonsai
opstelling helemaal af is!
Een aantal afleveringen van een
bekend bonsaitijdschrift zal ook
weer niet op de loterijtafel ontbreken. Lootjes kopen dus!

Aziatics and Bonsai

Bonsai
www.bonsaiplaza.com

Bas
Bonsai
www.basbonsai.nl
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Tijdens het bestellen vult u de
speciaal voor onze vereniging
bestaande kortingscode
BVMN2021 in. U krijgt dan 10%
korting in de internetwinkel!
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Terugblik bijeenkomst augustus
De bijeenkomst in augustus was
er weer een waar naar hartelust
aan eigen bomen gewerkt kon
worden. De middag werd geopend
door Bob en Nol die ieder wat vertelden over de door hun ingerichtte tokonoma’s. In de kleine tokonoma had Bob een mooie Lonicera
neergezet. In de grote tokonoma
stond een prachtige mame opstelling van Nol. Het werd een gezellige bijeenkomst waar iedereen
weer eens een praatje kon maken
over zijn meegebrachte bomen of
over de afgelopen periode. Een
moeilijke periode waarin velen
vooral de gezelligheid moesten
missen van onze bijeenkomsten.
En ook dát waar de vereniging
ons in verbind; de gezamenlijke
bonsai hobby. Gelukkig waren de
bibliotheek en het winkeltje van
Bas deze keer weer aanwezig.
Het is ook altijd leuk dat de goed
gevulde verloting er is. Er waren
weer gelukkige prijswinnaars die
met mooie aanwinsten huiswaarts konden gaan. Al met al
was het een geslaagde middag
waar iedereen die er was weer blij
van werd dat er weer iets georganiseerd kon worden, ondanks de
maatregelen waar we helaas nog
steeds mee te maken hebben.
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Foto’s van Sander van Oort
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Kokufu-ten Bonsaishow Tokyo
De Kokufu-ten is Japan’s belangrijkste bonsaishow. Je vind hier
bonsai op een onvoorstelbaar
hoog niveau in schitterende
displays.
Het is de grootste en belangrijkste
jaarlijkse tentoonstelling in Japan.
De show wordt gehouden in het
Metropolitan Museum in Tokio.
Bob bezocht de show in 2020 en
maakte voor ons deze foto’s.
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Foto’s van Bob van Ruitenbeek
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Inkoopochtend Lodder Bonsai

Foto’s van Sander van Oort

Op zaterdag 12 juni konden onze
leden bij Lodder Bonsai bv weer
met 40% korting hun boodschappen doen. Daar werd weer gretig
gebruik van gemaakt. Toch altijd
prettig als je bomen, gereedschap,
grond, draad, potten, mest etcetera
met 40% korting kan kopen.
Onze enthousiaste huisfotograaf
Sander was op locatie en zorgde
maar weer eens voor een paar
mooie foto’s.
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