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NIEUWSBRIEF NED. IKEBANA VERENIGING 

AFDELING DEN HAAG 
        TWEEënDERTIGSTE JAARGANG – NR.  Februari 2019 

 

BESTUUR 

Voorzitter: Els van Vlimmeren    Tel.: 010 – 519 90 36 

 E-mail: els.van.vlimmeren@kpnmail.nl 

Secretaris Marian Bartels     Tel.: 071 – 561 62 58 

 Veurseweg 210, 2252 AH Voorschoten  of: 06 – 13693619 

 E-mail: marian.bartels@ziggo.nl  

Penningmeester: Riet Boerman     Tel.: 070 – 404 04 95 

 E-mail: maribova@casema.nl 

Lid: Marij Geenen     Tel.: 079 – 351 02 30 

 E-mail: marijgeenen@casema.nl 

Lid: Aggie Leenen     Tel.: 079 - 363 09 80 

 aggieleenen@gmail.com 
IBAN-rekeningnr: NL87RABO 0103 4529 66 t.n.v. Ned. Ikebana Vereniging, afd. Den Haag 

  

Beste leden 

In deze nieuwsbrief zijn opgenomen de agenda en 

de notulen voor de Algemene Ledenvergadering 

op 18 februari 2019. 

Wij hopen u te ontmoeten tijdens onze 

ALV, of de demonstratie door Corrie 

van der Meer, voorzitter van de Ichiyo 

School. 

Het Bestuur. 

 

Maandag 18 februari  

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

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

Kosten :       ALV (gratis en alleen voor leden), lunch € 21,00 (voor leden 

                    en introducés) en demonstratie € 10,00 (leden) en € 15,00 

                   (introducés) over te maken vóór 11 februari op  

                       bovenstaand IBAN-rekeningnummer. 

Dieet:       Dieetwensen gaarne doorgeven aan de secretaris. 

Locatie:     Zalencentrum 'De Voorhof' Oude Kerk, Herenstraat 77,  

                  Voorburg 

Lunch:           Japans Restaurant Zenzo, Parkweg 89 , Voorburg 
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Maandag 18 maart  (nieuwe datum en nieuwe locatie) 

Sogetsu workshop o.l.v. Mariëlle Strijp 

Aanvang: 13.30 uur 

Kosten: € 10,00 (leden) en € 15,00 (introducés), voor 11 maart 

 over te maken op bovenstaand IBAN-rekeningnummer  

Meebrengen: nadere informatie volgt 

Locatie:  Wijkcentrum Essesteijn 

 

Maandag 15 april 

Ikenobo workshop o.l.v. Arie Huisman 

Aanvang: 13.30 uur 

Kosten: € 10,00 (leden) en € 15,00 (introducés), voor 8 april 

 over te maken op bovenstaand IBAN-rekeningnummer  

Meebrengen: nadere informatie volgt. 

Locatie:  Wijkcentrum Essesteijn 
 

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 24 mei 

De Seizoenafsluiting zal worden gehouden bij Gerbera Kwekerij Klondike 

Gardens in Berkel en Rodenrijs, met een rondleiding door de kwekerij, 

koffie/thee drinken en daarna schikken met Gerbera’s. 

Aanvang: 13.30 uur 

Kosten: € 10,00 (leden) en € 15,00 (introducés), voor 17 mei over 

 te maken op bovenstaand IBAN-rekeningnummer  

Meebrengen: een schaal met kenzan of een vaas om een vrije schikking te 

maken en uw Ikebana gereedschap. 

Locatie:  Klondike Gardens, Kleihoogte 35, 2651 LX Berkel en 

Rodenrijs. 

 

Zondag 9 juni Japanmarkt Rapenburg, Leiden. 

Ook dit jaar zal de afdeling Den Haag met een kraam aanwezig zijn op de 

jaarlijkse Japanmarkt.  
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Terugblik op de Kerstworkshop o.l.v. Conny van Dongen op 14 december 2018 

 

Meer dan 30 leden waren naar 

Voorschoten gekomen om voor de  

Kerst een mooie schikking te maken.  

 

     
 

De opdracht was een vrije schikking  

maken in een schaal met een rand naar  

binnen, zodat er zonder kenzan maar 

met een klemtechniek gewerkt kon  

worden. Het was een feestelijke 

workshop in kerstsfeer, met een mooie 

diversiteit aan schikkingen. 

 

Hartelijk dank Conny voor deze leerzame 

workshop. 

      
 

Conny had mooie materialen meegenomen:   

rode cornus, verzilverde kronkelwilg, 

eucalyptus, grote rode anthurium en 

fatsia blad. 

 

            
 

Terugblik op de Nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 11januari 2019 

 

 

 

  Els opende de Nieuwjaarsbijeenkomst 

   met de beste wensen voor de leden en 

   voor een goed Ikebana jaar.  

 

   Het verhaal over “Het jaar van het  

   Zwijn” dat Marij Geenen ons vertelt, 

   is een jaarlijkse traditie geworden. 

 

   Hierna werd nog een toast uitgebracht 

   op het nieuwe jaar. 
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Els vertelt dat ons oud-lid, Janna 

Segers is overleden en dat zij haar 

vazen, schalen, kenzans en boeken 

aan de leden van onze afdeling heeft 

nagelaten.  

 

      

 

Tips 

 

 

De vijver bij de Benten-tempel in,  

Kawase Shiba Hasui (1883-1957) 

 
 

Vrijdag 8 februari 2019, 14.00 - 

15.00 uur 

http://www.sieboldhuis.org/ 

                
 

      Nadat de leden een keuze gemaakt  

      hadden uit de vele vazen en schalen, 

      hebben zij hierin een schikking 

      gemaakt met de aanwezige bloemen. 

 

               
 
RONDLE IDING  

Tentoonstelling Kachō-ga 
Ontdek de poëzie van de Japanse natuur 

in deze rondleiding. Japanse 

Prentkunstkenner en gastconservator 

van de tentoonstelling ‘Kachō-ga. De 

poëzie van de Japanse natuur’, Chris  

Uhlenbeck, zal u rondleiden over de 

tentoonstelling. Tijdens deze 

rondleiding komt u meer te weten over 

de tot de verbeelding sprekende 

prenten, schilderingen, kamerschermen 

en bijzondere Japanse boekjes in de 

tentoonstelling. Ook zal dhr. Uhlenbeck 

toelichten, waarom deze werken niet 

mogen ontbreken in de tentoonstelling.

http://www.sieboldhuis.org/


 

   5 

ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 18 FEBRUARI 2019 VAN DE 

NEDERLANDSE IKEBANA VERENIGING, AFDELING DEN HAAG IN DE 

OUDE KERK TE VOORBURG 

 

Programma 

vanaf 10.30 uur  Ontvangst met koffie/thee  

11.00 – 11.45 uur  Algemene Ledenvergadering 

12.00 –13.30 uur  Japanse lunch in restaurant Zenzo, 

14.00 –15.45 uur Demonstratie door Corrie van der Meer, 

 Voorzitter Ichiyo School 

15.45 –16.00 uur  Verloting van de bloemen 

 

 

Agenda 

 

1. Opening en mededelingen 

 

2. Vaststelling notulen van de ALV van 26 februari 2018 (bijgevoegd) 

 

3. Verslag penningmeester en kascommissie. Benoeming nieuwe kascommissie 

 

4. Verslag van het bestuur 

 

5. Bestuur:  

Els van Vlimmeren gaat het tweede jaar van haar tweede zittingsperiode als 

voorzitter in.  

Riet Boerman (penningmeester), Marian Bartels (secretaris) en Marij 

Geenen zijn allen bereid weer een jaar lid te blijven van het bestuur.  

Aggie Leenen gaat het derde jaar van haar eerste zittingsperiode als 

bestuurslid in.  

Indien er een voorstel voor een tegenkandidaat is, dient dit ondertekend 

uiterlijk 5 dagen voor de ALV bij het secretariaat te zijn ontvangen. 

 

6. Vooruitblik op 2019 

 

7. Rondvraag en sluiting 
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 26 FEBRUARI 

2018 IN DE OUDE KERK TE VOORBURG 
 

Aanwezig: E. van Vlimmeren (voorzitter), M. Geenen,  R. Boerman, A. Leenen,  

M. Bartels (verslag) en 20 leden. 

 

1. Opening 

Els heet alle leden hartelijk welkom en een bijzonder welkom voor Esther 

Hoogland. Het is de eerste keer, dat Ester als voorzitter van het NIV onze 

Algemene Ledenvergadering bijwoont. 

Haar aanwezigheid wordt door de afdeling Den Haag zeer op prijs gesteld. 

 

Mededelingen 

Bericht van verhindering werd ontvangen van:  Huigje Janse, Corrie Wilmot, Ria 

Hoogervorst, Ank van Kan , Emmy Tummers en Doris Diels  komt later.  

Helaas is de vrouw van de Japanse Ambassadeur verhinderd om naar de 

demonstratie van Anne-Riet Vugts te komen. 

Het hoofdbestuur heeft onze afdeling gevraagd om de 2e landelijke Ikebana dag te 

organiseren. Er wordt druk gezocht naar een locatie. 

Els vraagt de leden om een kaart voor Anneke van Eijjken te tekenen, zij is ziek. 

 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 13 februari 2017 

Na lezing van de notulen zijn er geen opmerkingen en de notulen worden 

goedgekeurd en vastgesteld. 

 

3. Verslag penningmeester 

Er wordt een kleine leespauze ingelast voor het financiële verslag van de afdeling,  

Riet geeft een toelichting over het verslag. Hierna wordt het financiële verslag 

over 2017 goedgekeurd en vastgesteld. 

 

4. Kascommissie en benoeming leden 

De leden van de kascommissie, Huigje Janse en Corrie Wilmot, hebben de kas 

gecontroleerd en geen onrechtmatigheden aangetroffen. Helaas zijn Huigje en 

Corrie verhinderd, onze penningmeester, Riet Boerman leest de verklaring van de 

kascommissie voor, waarin het bestuur c.q. de penningmeester décharge  wordt 

verleend. Voor de kascommissie bestaande uit Corrie Wilmot en Huigje Janse, was 

dit de eerste controle. Zij zullen beide komend jaar nog de leden van de 

kascommissie zijn en Jean Cristobal blijft ook het reserve-lid. 
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5. Jaarverslag van het bestuur 2017 

Er wordt een kleine leespauze ingelast voor het lezen van het verslag van het 

bestuur. Er zijn geen verdere opmerkingen en het jaarverslag  wordt goedgekeurd.  

 

6. Bestuursverkiezing 

Voor Els van Vlimmeren (voorzitter) gaat het tweede jaar van haar tweede 

zittingsperiode in. De ledenvergadering stemde in met de verlenging van een jaar 

voor de bestuursleden:  Riet Boerman (penningmeester),  Marian Bartels 

(secretaris)  en Marij Geenen (bestuurslid).  

Aggie Leenen gaat het tweede jaar van haar eerste zittingsperiode, als bestuurslid 

in.  

 

7. Vooruitblik op 2018 

Op 12 maart houden we een Ohara workshop onder leiding van Irene Kho. 

Op 16 april een Ikebana  workshop onder leiding van Regi Bockhorni da Silva. 

Op 20 mei wordt de Japanmarkt in Leiden gehouden. 

Op 25 mei seizoenafsluiting, houden we een rondleiding door de Japanse Tuin 

onder leiding van Ariën Tuin, Groenbeheerder van Stadsdeel Segbroek.  

 

Het najaarsprogramma wordt opgenomen in de Nieuwsbrief van de afdeling Den 

Haag van april  2018. 

 

Komende activiteiten 

Op 17 maart is de ALV van het NIV in Eemnes, met mooie workshops van de 

verschillende scholen. 

Op 18 t/m 22 april en 25 april t/m 29 april zijn er tentoonstellingen bij 

Pottenbakkerij Zaalberg, zij vieren dit jaar het 100-jarig jubileum. Een aantal 

leden van onze afdeling laten hun arrangementen zien. 

Op 20 mei wordt in Leiden weer de 11e Japan gehouden, ook onze afdeling zal weer 

met een kraam aanwezig zijn.  

 

8. Rondvraag 

 

Els sluit om 11.45 uur de ALV en deelt zij mede, dat we om 12.00 uur voor de 

lunch bij Japans restaurant Zenzo worden verwacht. De extra drank tijdens de 

lunch moet door de leden zelf 

worden afgerekend. 

 

Voorschoten, 27 februari 2018

 

 


