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Beste leden, 

In deze nieuwsbrief een terugblik op de 

Ikebana workshop van Regi Bockhorni da 

Silva op 16 april en de afsluiting van het 

seizoen  met een rondleiding door de 

Japanse tuin op 25 mei o.l.v. Ariën Tuin, 

Groenbeheerder van Stadsdeel 

Segbroek.  

Let op: de activiteit van oktober is  

aangepast. 

 

Het Bestuur. 

 

PROGRAMMA 2018 

 

Vrijdag 14 september 

Buitenworkshop in pluktuin De Zoete Aarde, Broekwegzijde 195, 2725 PE  

Zoetermeer. Deze workshop wordt gehouden in de tuin/kas. Parkeren kan op het 

parkeerterreintje aan de Broekwegschouw. Wanneer de Broekwegschouw 180 in de 

navigatie wordt gezet, kom je er en loop dan richting fietspad naar het noorden, 

dat heet Broekwegzijde op nummer 195 vind je de buurttuin (zie kaart hieronder). 
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Aanvang: 13.30 uur 

Kosten: € 10,00 (leden) en € 15,00 (introducés), voor 7 september  

 over te maken op bovenstaand IBAN-rekeningnummer  

Meebrengen: Een lange schaal van ongeveer 40 cm. of twee kleinere 

schalen, een keukenschaar en uw Ikebanagereedschap 

Locatie:  Pluktuin De Zoete Aarde, Broekwegzijde 195, 2725 PE  

                       Zoetermeer.  

       
 

Maandag 15 oktober  

De eerder geplande Sogetsu workshop is geannuleerd, in verband met de 

door de afdeling Den Haag georganiseerde 2e Landelijke Ikebana dag ( zie 

hieronder). 

 

Zaterdag 20 oktober  

Landelijke Ikebana dag bij PlantenTuin Esveld, Rijneveld 72 in Boskoop, het 

wordt een mooie dag met een lezing, rondleiding over de kwekerij, lunch en 

na de workshop de afsluiting met een drankje. 

Voor het programma, aanmelden, betalen en verdere informatie, zie het 

NIV-Nieuwsbulletin van september 2018. 

 

Maandag 12 november 

Ikenobo workshop o.l.v. Terri Lee in Wijkcentrum Essesteijn 

Aanvang: 13.30 uur 

Kosten: € 10,00 (leden) en € 15,00 (introducés), voor 5 november  

 over te maken op bovenstaand IBAN-rekeningnummer  
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Meebrengen: Hierover krijgen de deelnemers per email bericht. 

Locatie:  Wijkcentrum Essesteijn,Voorburg. 

 

Adres Wijkcentrum Essesteijn: Elzendreef 10, 2272 EB Voorburg naast de 

sporthal. Het wijkcentrum Essesteijn is goed te bereiken met tram 2 en met lijn 

3 en 4 van de Randstadrail en de Erasmuslijn uit Rotterdam, halte 't Loo. 

 

Vrijdag 14 december Kerstworkshop in de Boschbloem, Voorschoten 

Aanvang: 13.30 uur 

Kosten: € 10,00 (leden) en € 15,00 (introducés), voor 7 december  

 over te maken op bovenstaand IBAN-rekeningnummer  

Meebrengen: Hierover krijgen de deelnemers per email bericht. 

Locatie:  Activiteitencentrum De Boschbloem, Voorschoten. 

 

Routebeschrijving naar De Boschbloem in Voorschoten 

Adres: De Boschbloem, Baron Schimmelpenninck van der Oyenlaan 39, 2252 EA  

Voorschoten. Vanuit Leidschendam-Voorburg rijdt u over de Veurse(straat)weg 

(N447) richting Voorschoten/Leiden: Bij Voorschoten gaat u na restaurant De 

Gouden Leeuw bij de volgende stoplichten linksaf de Karel Doormanlaan in. 

Doorrijden tot u aan uw rechterhand een smal plantsoen ziet. Ga hierna rechtsaf, 

dit is de Baron Schimmelpenninck van der Oyenlaan. Verderop rechts vindt u 

Activiteitscentrum De Boschbloem. Komende vanuit de richting Leiden over de 

Veurseweg (N447) gaat u bij de eerstvolgende stoplichten na de Papelaan rechtsaf 

de Karel Doormanlaan in. 

 

* U bent ingeschreven als uw overboeking ontvangen is op onze rekening. 

* Zorgt u zelf voor vervanging als u onverwacht verhinderd bent. 

 

PROGRAMMA 2019 

 

Vrijdag 11 januari   

Nieuwjaarsbijeenkomst in activiteitencentrum De Boschbloem, Baron 

Schimmelpenninck van der Oyenlaan 39, 2252 EA Voorschoten. 

 

Maandag 18 februari  

ALV, lunch en demonstratie door Corrie van der Meer, docent Ichiyo School 

Aanvang: ALV 11.00 uur, lunch 12.00 uur en demonstratie 14.00 uur 

Zalencentrum “De Voorhof” bij de Oude Kerk in Voorburg. 

Herenstraat 77, 2271 CC Voorburg. 
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Terugblik op de Ikenobo workshop o.l.v. Regi Bockhorni da Silva op 16 april 

2018 

 

Het werd een Jiyuka (vrije stijl), de 

opdracht was met 3 wijnglazen gevuld 

met water en doorzichtig plakband,     

een mooie schikking te maken.  

 
 

Regi vertelde ons hoe we met het 

plakband een soort kubari konden   

maken.  

 

Regi maakte zelf ook een voorbeeld  

van een Jiyuka schikking en heeft ook 

duidelijk uitgelegd, waaraan een Jiyuka  

schikking moet voldoen: zoals lijn, massa, 

punt en vlak 

 
 

Met goede moed en mooi materiaal: als 

gipskruid, ranonkels, craspedia en 

staalgras hebben 21 deelnemers mooie 

schikkingen gemaakt. 

 

         
 

 

Terugblik op de rondleiding in de Japanse tuin in Park Clingendael in Den Haag 

op 25 mei 2018 

 

 

 

Na de koffie in de Theeschenkerij van 

Park Clingendael gingen we met 14 

deelnemers richting Japanse tuin, waar 

Ariën Tuin, groenbeheerder van 

Stadsdeel Segbroek ons voor de 

rondleiding, eerst de historie van de 

Japanse tuin vertelde. 
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De Japanse tuin is in het begin van de 

20ste eeuw aangelegd door de 

eigenaresse van het landgoed 

Clingendael, Marguerite M. Baronesse 

van Brienen (1871-1939), ook wel freule 

Daisy genoemd. 

Per schip heeft zij reizen naar Japan 

gemaakt. Zij heeft toen lantaarns, een   

watervat, beeldjes, de bruggetjes en 

het paviljoen naar Nederland 

verscheept.  

 

 
 

Het is de enige Japanse tuin in 

Nederland van rond 1910 en heeft 

daarom een hoge historische waarde.  

De tuin is nu eigendom van de  

gemeente Den Haag. 

 

Tips 

 

 

 

 
    

       We genieten van de prachtige  

       Rodondendrons, Azelea’s en de  

       moslaag. Ariën vertelt dat de  

       moslaag heel kwetsbaar is en veel  

       onderhoud vergt. 

 

          
 

Najaarsopening Japanse Tuin Clingendael.  

Van 13 t/m 28 oktober 2018. 

De Japanse tuin is het pronkstuk van landgoed 

Clingendael. Hier zijn prachtige en zeldzame 

bomen en planten te zien. De tuin is heel 

kwetsbaar. Daarom is de Japanse tuin slechts 6 

weken in het voorjaar en 2 weken in het najaar 

geopend. Toegang is gratis.  

Info: https://www.denhaag.nl/ 
 

https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/natuur-en-milieu/groen-en-bomen/parken-bossen-en-duinen/japanse-tuin.htm
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Camera Japan Festival. 
Plaats: Rotterdam, WORM en LantarenVenster. 

 
Op woensdag 26 september is de kick-off van 

de 13de editie van het Camera Japan Festival in  

 

RM met een multidisciplinaire avond. Alle 

verdere filmvoorstellingen vinden plaats in 

LantarenVenster vanaf donderdag 27 

september. 
Voor meer info en een overzicht van alle films, 

zie de link hieronder. 

Camera Japan Festival is van 4 t/m 7 oktober 

ook in Amsterdam 

Info: https://camerajapan.nl/rotterdam/ 

 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 

 

https://camerajapan.nl/rotterdam/

