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Beste leden, 

Op 25 september kregen wij het trieste 

bericht, dat ons lid Anneke van Eijken is 

overleden. Wij zullen haar missen. 

                                                         

Verder in de nieuwsbrief een terugblik 

op de buitenworkshop in Zoetermeer en 

de landelijke Ikebana dag bij Esveld in 

Boskoop. 

 

Het Bestuur. 

 

PROGRAMMA 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  

Meebrengen: vaas (zie voorbeelden onderstaande foto), grote kenzan en uw 

Ikebana gereedschap 

Locatie:  Wijkcentrum Essesteijn,Voorburg. 
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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. 

 

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”, Oude Kerk Herenstraat 77, 2271 CC Voorburg. 
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In Memoriam Anneke van Eijken 
 

 

 

 

 

 
                     
 

 

Vele Ikebanisten waren zaterdag 29 september aanwezig bij het afscheid van 

Anneke, dat begeleid werd door prachtige Japanse muziek, vele bloemen en mooie 

toespraken.  Anneke is 74 jaar geworden. 

 

Ikebana was voor Anneke haar lust en haar leven. Ze was lid van de N.I.V., altijd 

aanwezig  bij de bijeenkomsten van de afdeling  Den Haag en kwam ook graag naar 

de activiteiten van het Ohara Chapter. Ze wilde de I.I. bijeenkomsten niet missen 

en reisde hiervoor stad en land af. 

 

Anneke was 17 jaar bij me op les, een zeer trouwe cursist. Ze was heel leergierig 

en schikte heel precies, vooral in de klassieke schikkingen van de Ohara school. 

Ook volgde Anneke lessen bij Conny van Dongen. In 2017 is Anneke met haar man 

Jacques naar de I.I. Convention in Japan gegaan, waar ze ook schikkingen voor de 

tentoonstelling maakte. Hiervan heeft ze enorm genoten. Uit Japan bracht ze 

mooie schalen en vazen mee, waarin ze op les prachtige schikkingen maakte. Ook 

schikte ze graag in het keramiek van haar man, waarin hij zijdestoffen verwerkt. 

Ze was daar heel trots op en heel voorzichtig mee.  

 

Vele Ikebana dipoma’s heeft Anneke behaald. Ze wilde ook nog graag het 

masterdiploma halen om naar het E.O.T.A. te kunnen gaan, helaas is dit net niet 

meer gelukt. 

Ook buiten Ikebana was Anneke creatief bezig onder meer met schilderen.                    

Er zijn diverse verkooptentoonstellingen van haar schilderijen geweest. 

 

Lieve Anneke, we zullen je missen. 

 

Els van Vlimmeren 
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Terugblik op de Ohara buitenworkshop o.l.v. Els van Vlimmeren op            

14 september 2018 in de buurttuin de ‘Zoete Aarde’ in Zoetermeer 

 

Een buitenwork shop, het is lang geleden 

dat wij die georganiseerd hebben. Maar 

deze zomer is het gelukt, het was een 

mooie zonnige dag in een sfeervolle tuin. 

         

Bij de Zoete Aarde aan een lange tafel in 

de boomgaard legt Els uit, dat we een 

schikking gaan maken met schors van de 

plataan, een soort landschap van de 

schors en aangevuld met bloemen en 

bladeren uit de pluktuin, die wij zelf 

mochten plukken. 

        
   Na het schikken en de heerlijke koek                               

   bij de koffie en thee, gingen de 20              

   deelnemers voldaan naar huis. 

   Het is een heerlijke middag geweest. 

 

           
 

 

Een korte terugblik op de landelijke Ikebana dag bij PlantenTuin Esveld in 

Boskoop op 20 oktober 2018    (Zie voor het uitgebreide verslag van de Ikebana 

dag door Regina Getreuer het NIV-Nieuwsbulletin van december 2018) 

 

 

De afdeling Den Haag heeft onder leiding 

van Els van Vlimmeren in de PlantenTuin 

Esveld in Boskoop de landelijke Ikebana 

dag georganiseerd. De animo voor deze 

dag was erg groot, er waren bijna 60 

ikebanisten en er moesten zelfs mensen 

teleurgesteld worden wegens 

plaatsgebrek. 
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We werden in de kas van de firma   

Esveld ontvangen met thee, koffie        

en heerlijke sinaasappelcake. Rond elf 

uur splitsten we ons in groepen. Twee 

groepen kregen een rondleiding door     

de 4 hectare grote tuin/kwekerij.         

De andere groep kreeg een lezing over 

“Japanse tuinen in de Hollandse polder” 

gegeven door een zeer enthousiast 

vertellende Cor van Gelderen.  

Vervolgens werden de groepen  

gewisseld, zodat iedereen alles had 

gehoord en gezien. 

 

  
 

Na de lunch gaf Noriko van Lit-Suzuki 

een workshop, zij leerde ons een 

landschap maken. 

 

Noriko vertelde ons dat er in de 

Oharaschool 47 traditionele moribana 

landschapsschikkingen zijn. Eén ervan    

is met “vallend esdoornblad”, die een 

unieke uitstraling heeft vergeleken met 

de andere traditionele vormen.   De 

“vallend esdoornblad” schikking wordt bij 

een rolschilderij met esdoornblad 

geplaatst. 

De tweede headmaster van de Ohara-

school heeft deze schikking 

geïntroduceerd. We maakten een      

near-view schikking.  

      
 

Ze leerde ons hoe wij van Lycopdium 

Obscurum (Clubmos) rozetjes kunnen 

maken. Alle rozetten samen vormen de 

ondergrond van de schikking, die niet 

boven de schaal mag uitkomen. 

Afhankelijk van het seizoen worden er 

meer of minder rozetten gebruikt. 

Tussen de rozetjes mag maar één soort 

bloemen gebruikt worden, die wel in 

hoogte mogen variëren. Omdat nu de 

schikking in de herfst werd gemaakt, 

mochten er maar weinig bloemen worden 

gebruikt. In het gedeelte van de 

schikking waar water staat, legden we 

drie esdoornblaadjes neer, die we tijdens 

onze rondleiding zelf geraapt hebben. 

Het resultaat van ons werk was erg mooi 

en iedereen was heel enthousiast. 
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Tips 

J AP AN S E  M O D E R N E  T E N T O O N S T E L L I N G  

Kachō-ga. De poëzie van de Japanse 
natuur 

 

 

        Info: http://www.sieboldhuis.org/ 

Japanmuseum SieboldHuis 

toont van 7 december 2018 

t/m 3 maart 2019  de                             

tentoonstelling ‘Kachō-ga. 

De poëzie van de Japanse natuur’. Voor het 

eerst is er in Nederland een tentoonstelling 

over kachō-ga, een van de belangrijkste 

genres in de Japanse - prent- en 

schilderkunst. Bijzondere bruiklenen en 

topstukken uit binnen en buitenland zoals 

houtsneden, kamerschermen, 

rolschilderingen en foto’s maken deze 

overzichtstentoonstelling een must see voor 

Japanse kunstliefhebbers. 

http://www.sieboldhuis.org/tentoonstellingen/de-gemaskerde-krijger-het-strijdtoneel-van-de-samurai
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P O R S E L E I N  E X P O S I T I E  
NobuhikoTanaka 

 
9 november t/m 9 december 2018      
Time & Style is trots om de werken van de 
Japanse keramist Nobuhiko Tanaka 
tentoon te zullen stellen. Er zullen 400 
werken van de artiest, variërend van 
theepotten en koppen tot borden, schalen 
en vazen te zien zijn. 
 
 
 

 

 
 
TIME & STYLE Amsterdam Marnixstraat   
148, 1016 TE Amsterdam 
 
 
EXPOSITIE 16 DECEMBER 2018 
ikebana en keramiek  

Keramiek maken is vooruit zien. Vormen, 
drogen, stoken glazuren en weer stoken 
kost een paar weken                               
Het atelier heeft vazen en schalen voor 
diverse ikebanascholen in stock.             
Het is ook mogelijk om keramiek op 
bestelling te laten maken...  

Keramiekatelier “De Mattenschuur”,       
Dwarskade 18, 2498 ZA Den Haag (Nootdorp)  

www.addymeewisse.nl

 


