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Beste leden 

 

In deze nieuwsbrief nieuwe data voor het 

programma in 2020 en een terugblik op de 

Ohara workshop door Marianne van der Steen 

en de Ikenobo workshop door Jean Cristobal       

en Marian Bartels. 

 

Het Bestuur. 

 

PROGRAMMA 2019 

 

Maandag 18 november 

Ohara workshop o.l.v. Anneke Terlingen   

Aanvang:    13.30 uur 

Kosten:    € 12,50 (leden) en € 17,50 (introducés), voor 13 november 

     over te maken op bovenstaand IBAN-rekeningnummer  

Meebrengen:    een schaal op voet, doorsnee schaal 20 tot 23 cm, een 

    ronde kenzan ongeveer 7 cm doorsnee en uw Ikebana 

    gereedschap 

Locatie:    Wijkcentrum Essesteijn 
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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 13 december  

Sogetsu Kerstworkshop o.l.v. Masako Higashi 

Aanvang:    13.30 uur 

Kosten:      € 12,50 (leden) en € 17,50 (introducés), voor 6 december  

                   over te maken op bovenstaand IBAN-rekeningnummer.  

Meenemen: (dode) tak, vaas/bak met een relatief hoge rand, extra kenzan, 

stenen voor het gewicht (ook voor je hoge vaas), boormachine/handboor als je 

die hebt,  lijm, ijzerdraad  en uw Ikebana gereedschap. 

 

De combinatie van de tak en de vaas vormt de basis van je schikkingen. Zorg dat 

de tak stevig is. Het is niet verplicht, maar wel handig om meerdere takken en 

vazen mee te nemen. Voorbeeld van tak en vaas hoogte van de vaas: 10-25cm. 

 

 
 

 
 

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. 
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PROGRAMMA 2020 

 

Vrijdag 10 januari   

Nieuwjaarsbijeenkomst in de Boschbloem, in Voorschoten. 

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst gaan we een temari(bal) van washi papier 

maken o.l.v. Yvonne Roels, dit is een traditionele bal, die met nieuwjaar door 

de moeders voor hun kind gemaakt wordt. 

Aanvang:     13.30 uur 

Kosten:      De nieuwjaarsbijeenkomst is gratis, wilt u wel melden of u 

                 aanwezig zal zijn, in verband met het reserveren van de 

                  zaal en de materialen. 

Meebrengen: een klein scherp schaartje (eventueel een nagelschaartje), 

      sponsje, oude krant, aardappelschilmesje en een velletje 

      keukenpapier 

Locatie:         Activiteitencentrum de Boschbloem, Voorschoten. 

 

Maandag 17 februari  

ALV, lunch en demonstratie door Geeske Jansen en Arie Huisman, docenten           

Ikenobo 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. 

 

Maandag 16 maart 

Workshop, nadere informatie volgt. 

Aanvang: 13.30 uur 

Kosten: € 12,50 (leden) en € 17,50 (introducés), voor 9 maart 

 over te maken op bovenstaand IBAN-rekeningnummer  

Meebrengen: nadere informatie volgt 

Locatie: Wijkcentrum Essesteijn 

 

Vrijdag 17 april 

Workshop, nadere informatie vlogt. 

Aanvang: 13.30 uur 

Kosten: € 12,50 (leden) en € 17,50 (introducés), voor 9 april 

 over te maken op bovenstaand IBAN-rekeningnummer  

Meebrengen: nadere informatie volgt. 

Locatie:  Activiteitencentrum de Boschbloem, Voorschoten.  
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Terugblik op de Ohara workshop met origami op 20 september 2019 en de 

Ikenobo workshop op 11 oktober 2019. 

 

Ohara workshop door Marianne van der Steen 

 

Marianne had als voorbeeld een mooie 

schikking in een vaasje van origami 

gemaakt. 

 

      
 

Na het bestuderen van de duidelijke 

uitleg met foto’s, die wij van Marianne  

hadden gekregen, gingen wij zelf aan het 

vouwen. Het leek zo gemakkelijk, maar 

het viel niet mee. 

 

Tijdens het corrigeren zorgde Marianne 

ervoor, dat iedereen een mooi vaasje 

mee naar huis kon meenemen. 

 

            
 

Het eindresultaat zag er prachtig uit, 

het was een leerzame workshop. 

 

           
 

Ikenobo workshop door Jean Cristobal en Marian Bartels 

 

     

De schikking, die we gemaakt hebben, is 

een Shoka Shimputai kabuwake. Dit is 

een gedeelde schikking op 2 kenzans.  

Het is mogelijk de kenzans in een platte 

schaal te plaatsen, maar ze kunnen ook 

over 2 vazen verdeeld worden. 

We hadden een keuze uit diverse 

materialen o.a. pennisetum, sanguisorba, 

miscanthus, calathea blad, herfstaster, 

ornithogalum, crocosmia en gentiaan. 
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Voor deze schikking worden maximaal 3 

verschillende materialen gebruikt. Vaak 

materialen uit het seizoen en deze 

worden achter elkaar op de kenzan 

geplaatst. 

 

Hierdoor ontstaat de ‘mizugiwa, dit is 

het punt waar de plant recht omhoog 

groeit vanuit de aarde of het water om 

vervolgens uit elkaar te groeien, zoals in 

de natuur.  

  

        

 

 

 

NIV-website  

 

Ook onze mooie NIV-website is  

altijd up-to-date, met nieuwe 

activiteiten, tentoonstellingen,  

foto’s en ander nieuws! 

 

www.ikebana-info.nl 

 

 

 

                     

 

 

De Shoka Shimputai heeft twee 

hoofdlijnen de Shu en Yo, waarvan de 

Shu het belangrijkste element is en de 

Yo het contrasterende, ondersteunende 

element. Zij zorgen samen voor de 

balans. 

Ashirai is het derde element, dat dient 

als hulpmateriaal en wordt gebruikt om 

een schikking te voltooien, zoals met 

diepte, hoogte of kleur. 

 

 

 

   

 

 

 

 


