
Nieuwjaarsreceptie	  
Winterbomenpresentatie	  

	  
Deshima	  Bonsai	  Studio	  

Bonsai	  Café	  NL	  
	  

zaterdag	  9	  januari	  2016	  
	  

een	  gelegenheid	  om	  familieleden,	  vrienden,	  kennissen	  en	  geïnteresseerden	  kennis	  te	  laten	  
maken	  met	  de	  enige	  winterbomenpresentatie	  in	  de	  regio.	  

	  
	  

	  
PROGRAMMA	  

	  
§ Vanaf	  13.00	  uur	  heet	  Teunis	  Jan	  Klein	  u	  namens	  Deshima	  Bonsai	  Studio	  en	  

Bonsai	  Café	  NL	  van	  harte	  welkom.	  
	  

§ Rond	  13.30	  uur	  reiken	  wij	  een	  welkomstdrankje	  uit,	  heffen	  het	  glas	  op	  weer	  een	  
schitterend	  bonsaijaar	  en	  wordt	  de	  Winterbomenpresentatie	  geopend.	  
	  

§ Verrassing!	  
Rond	  14.00	  uur	  start	  in	  het	  Zenlokaal	  een	  demo	  door	  Hans	  van	  Meer.	  
De	  boom	  is	  aangeschaft	  bij	  Deshima	  Bonsai	  Studio	  en	  wordt	  door	  Bonsai	  Café	  NL	  
ter	  beschikking	  gesteld.	  
Tijdens	  de	  Nieuwjaarsreceptie	  worden	  lootjes	  verkocht.	  Een	  geweldige	  kans	  om	  
in	  het	  bezit	  te	  komen	  van	  de	  boom	  waar	  Hans	  van	  Meer	  zijn	  vormkrachten	  aan	  
gaf.	  
	  

§ Vanaf	  de	  opening	  kunt	  u	  genieten	  van	  een	  prachtige	  digitale	  presentatie	  “Bonsai	  
in	  pot”	  van	  Eric	  ter	  Linge.	  	  
	  

§ Ook	  de	  catering	  is	  prima	  verzorgd.	  	  
Teriyaki,	  broodjes	  ham/kaas/frikandel/kroket,	  	  Zeeuwse	  mosselsnack	  en	  
natuurlijk	  niet	  te	  vergeten	  de	  niet	  te	  evenaren	  ‘Oliebollen	  van	  Eric’!	  
	  

§ De	  rest	  van	  de	  middag	  genieten	  we	  van	  de	  bonsai	  die	  we	  elkaar	  willen	  laten	  zien	  
en	  vertellen	  wat	  de	  plannen	  voor	  het	  nieuwe	  jaar	  zijn.	  
	  

§ Wij	  heffen	  geen	  entree,	  maar	  een	  bijdrage	  in	  de	  fooienpot	  is	  altijd	  welkom!	  
	  
	  

 
 
 

Deshima Bonsai Studio is bedoeld als ontmoetingsplaats en doorgeefluik voor alle 
bonsaigerelateerde zaken; www.deshimabonsai.nl. 

 
Bonsai Café NL is te gast bij Deshima Bonsai Studio en is op de 1e zaterdag van de maand 

een ontmoetingsplek voor en door bonsailiefhebbers; www.bonsaicafe.nl.  


