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NIEUWSBRIEF NED. IKEBANA VERENIGING 

AFDELING DEN HAAG 
        DRIE EN DERTIGSTE JAARGANG – NR. 1  Februari 2020 

 

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 data voor het 

programma van de eerste helft van 2020 

met een terugblik op de Sogetsu

Kerstworkshop door Masako Higashi en  

de Nieuwjaarsbijeenkomst met de 

workshop “temari(bal)’’ maken door 

Yvonne Roels . 

 

Het Bestuur. 

 

PROGRAMMA 2020 

 

Maandag 17 februari  

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

Ikenobo 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 € 12,50 (leden) en € 17,50 

                   (introducés) over te maken vóór 10 februari op  

                       bovenstaand IBAN-rekeningnummer. 

Dieet:       Dieetwensen gaarne doorgeven aan de secretaris. 
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Locatie:     Zaal 'De Voorhof' bij Oude Kerk, Herenstraat 77, Voorburg. 

Lunch:           Japans Restaurant Zenzo, Parkweg 89 , Voorburg 

 

Maandag 16 maart 

Ohara workshop door Bea Batelaan 

Aanvang: 13.30 uur 

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

 over te maken op bovenstaand IBAN-rekeningnummer  

Meebrengen: een platte ronde schaal, 3 of 4 kenzans en uw Ikebana 

 gereedschap 

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 17 april 

Sogetsu workshop door Henriëtte Schalk 

Aanvang: 13.30 uur 

Kosten: € 12,50 (leden) en € 17,50 (introducés), voor 10 april 

 over te maken op bovenstaand IBAN-rekeningnummer  

Meebrengen: nadere informatie volgt. 

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. 

 

Mei seizoenafsluiting: deze activiteit wordt nog nader ingevuld. 

 

Zondag 31 mei 2020 (1e Pinksterdag) 

Door Japans museum SieboldHuis wordt voor de 13e keer de Japanmarkt in Leiden, 

op het Rapenburg gehouden, de afdeling Den Haag zal met een kraam aanwezig zijn. 
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Terugblik op de Sogetsu Kerstworkshop door Masako Higashi op 13 december 

2019 en de workshop “temari(bal) maken” door Yvonne Roels tijdens de 

Nieuwjaarsbijeenkomst op 10 januari 2020 

 

Sogetsu Kerstworkshop door Masako Higashi 

 

Masako had gevraagd of we zelf de 

takken wilde meebrengen en een daarbij 

passende vaas. Zij had ook voor ons een 

voorbeeldschikking gemaakt. 

 

      
 

Eerst werd er met de takken een    

soort geraamte gemaakt, dit was al    

een uitdaging. Hierna kwam het boren 

van gaatjes in de takken. Masako had   

mooie materialen meegebracht, 

 

          
 

     
 

de gaatjes waren bedoeld om de 

mandarijnen met het steeltje vast te 

maken. Zij had ook groene chrysanten, 

oranje lelies, ilexbessen en gipskruid  

om de schikking mooi te maken. 

 

       
 

Het vinden van de juiste balans tussen 

takken en de mandarijnen viel niet mee. 

Het eindresultaat zag er echter prachtig 

uit, het was een mooie Kerstworkshop. 

 

Bedankt Masako 
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Workshop “temari(bal) van washi papier maken“ o.l.v. Yvonne Roels tijdens de 

Nieuwjaarsbijeenkomst op 10 januari 2020 

 

Na het welkomstwoord van onze 

voorzitter Els van Vlimmeren en de   

toost op het nieuwe jaar 2020,    

vertelde Marij Geenen over het jaar    

van de Rat. 

 

      

 

Hierna vertelde Yvonne, hoe een 

temari(bal) gemaakt moet worden.        

Zij had mooie voorbeelden voor ons 

meegebracht.  

       

  

     

 

Er was een grote keuze van washi papier  

en mizuhikidraad, zodat ieder een eigen 

temari(bal) kon maken.                     

 

Yvonne had een mal voor het knippen van 

de velletjes washi papier gemaakt, zodat 

de uitgeknipte delen gelijk van maat 

waren en mooi op de piepschuimbal 

geplakt konden worden. Door het af te 

maken met het mizuhikidraad  ontstondt 

er een prachtig creatie. 

 

                  

 

Yvonne bedankt voor alle voorbereiding 

en uitleg, het was een mooie workshop. 
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Tips  

NIV-website  

Kijk op onze NIV-website voor nieuwe 

activiteiten, tentoonstellingen, foto’s    

en ander nieuws!   

www.ikebana-info.nl 

Van 31 januari t/m 5 juli 2020    

toont Japanmuseum SieboldHuis       

de tentoonstelling ‘Neko. De kat in 

Japanse kunst’.  

 
Met traditionele- en hedendaagse 

Japanse prenten, zeldzame tekeningen, 

objecten, fraaie rolschilderingen  en 

hedendaagse foto’s wordt de rol van de 

kat in de Japanse kunst door de eeuwen 

heen getoond.  

Grote en kleine liefhebbers van katten  

en Japanse kunst mogen deze 

tentoonstelling niet missen! 

In Japan is de liefde voor de kat     

(neko) groot. Dit is te zien aan de 

onmisbare iconen uit de populaire   

cultuur zoals Hello Kitty, de Youtube 

sensatie Maru  de kat, de kattencafés  

en zelfs meerdere ‘katteneilanden’.     

Katten worden al sinds hun komst in 

Japan omarmd door de bevolking.       

Maar waar komt deze liefde vandaan? .     

In de tentoonstelling wordt dit aan de 

hand van de thema’s ‘De kat in de 

volkskunst’, ‘Kattenkwaad en kwade  

katten’ en ‘Mensenkat of kattenmens’ 

onthuld. 

 

Zondag 31 mei vindt de dertiende 

jaarlijkse Japanmarkt plaats.     

Ontdek het brede aanbod van Japanse 

waren, stil de lekkere trek op het 

Foodcourt en bezoek Japanmuseum 

SieboldHuis. Bijna het gehele Rapenburg 

zal weer in het teken staan van de 

Japanse cultuur. 

Maak van 12.00 tot 17.00 uur kennis met 

alle facetten van de veelzijdige Japanse 

cultuur. Bekijk prenten, bonsaiboompjes, 

ikebana en de prachtigste kimono’s.                                         

Of raak geïnspireerd door de moderne 

Japanse cultuur met manga, anime en 

Cosplay.  

 

       Beleef Japan in Leiden! 


