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NIEUWSBRIEF NED. IKEBANA VERENIGING 

AFDELING DEN HAAG 
        DRIE EN DERTIGSTE JAARGANG – NR. 2  Augustus 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 het programma van 

de tweede helft van 2020 en een 

terugblik op de demonstratie van Geeske 

Jansen en Arie Huisman na onze ALV.  

Wij hopen ons programma op 18 

september met een buitenworkshop   

weer te kunnen starten.  

 

 

 

 

 

 

 

Het Bestuur. 

 

PROGRAMMA 2020 

Omdat het 1.50 meter afstand houden in de locatie Essesteijn helaas niet mogelijk 

is, worden de workshops in oktober, november en december in De Boschbloem in 

Voorschoten gehouden. 

 

Vrijdag 18 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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Door de nieuwe maatregelen in verband met het oplopend aantal 

coronabesmettingen is er helaas maar plaats voor 15 deelnemers. 

Aanvang: 13.30 uur 

Kosten: € 12,50 (leden) en € 17,50 (introducés), voor 11 september  

 over te maken op bovenstaand IBAN-rekeningnummer  

Meebrengen: nadere informatie volgt 

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

                       Zoetermeer.  

 
 

Vrijdag 23 oktober 

Sogetsu workshop door Henriëtte Schalk 

Aanvang: 13.30 uur 

Kosten: € 12,50 (leden) en € 17,50 (introducés), voor 16 oktober  

 over te maken op bovenstaand IBAN-rekeningnummer  

Meebrengen: nadere informatie volgt. 

Locatie:  Activiteitencentrum De Boschbloem, Voorschoten  

 

Vrijdag 13 november 

Ohara workshop door Bea Batelaan 

Aanvang: 13.30 uur 

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

 over te maken op bovenstaand IBAN-rekeningnummer  

Meebrengen: nadere informatie volgt 

Locatie: Activiteitencentrum De Boschbloem, Voorschoten 
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Vrijdag 11 december  

Ohara Kerstworkshop o.l.v. Irene Kho 

Aanvang:       13.30 uur 

Kosten:         € 12,50 (leden) en € 17,50 (introducés), voor 4 december  

                      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. 

 

 

Terugblik op de Ikenobo demonstratie door Geeske Jansen en Arie Huisman na 

onze ALV op 17 februari, onze laatste activiteit voor in maart onze geplande 

activiteiten werden geannuleerd.  

 

Beste leden, we hebben elkaar door 

corona lang niet gezien. Voor het tweede 

deel van 2020 hebben we een programma 

gemaakt en we hopen dat deze geplande 

activiteiten wel door kunnen gaan. 

 

Helaas is door de laatste cijfers van het 

RIVM onze eerste buitenworkshop nu 

teruggebracht naar maximaal 15 

deelnemers. 

 

Bij de workshops in de Boschbloem is het 

mogelijk de 1.50 meter afstand te 

houden. 

 

 

 

       
 

         Jiyuka (vrije schikking) 
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Gelukkig kunnen we wel terugkijken op 

de demonstratie van Geeske Jansen en 

Arie Huisman. 

 

Geeske en Arie hadden alles goed 

voorbereid. Zij hebben de leden met hun 

schikkingen de geschiedenis van Ikenobo 

laten zien. 

 

        
 

Arie heeft tijdens de demonstratie een 

Rikka Shofutai Isshuike gemaakt, dat is 

een klassieke Rikka met één materiaal. 

Het is een heel bijzondere schikking met 

Aspidistra. Hij liet ook zien, hoe je de 

bladeren op draad zet, zodat het op de 

juiste plek in de schikking kan worden 

geplaatst. 

 

        
   Shoka Shofutai Sanshuike  

             
 

Te beginnen met de Tatehana door 

Geeske, een schikking zoals deze in het 

jaar 1462 werd geschikt. Het begin van 

de Ikenbo School. 

Vanuit de Tatehana is in de loop van de 

jaren de klassieke Rikka ontstaan 

 

                
 

Geeske en Arie hebben 9 schikkingen 

gemaakt, met aan het einde van de 

demonstratie een dubbelschikking.  

Materialen: waaiers, Strelitzia, palm en 

schoenlappersblad. 

 

Bedankt Arie en Geeske, voor deze mooie 

en leerzame Ikenobo demonstratie. 
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0p 17 februari na de demonstratie kreeg onze voorzitter, Els van Vlimmeren,  

uit handen van Freek Bosma een cadeau voor de afdeling Den Haag.  

Een bijzondere uitgave van het boek “The Masters’ Book of Ikèbana”,  dit boek  

laat ons aan de hand van prenten en foto’s, de weg van Ikebana zien. 

Vanaf het jaar 1400 het begin van Ikebana in Japan tot de jaren zestig van de 

vorige eeuw. Ook zijn er uit die tijd lessen te zien van Sen’ei Ikenobo van de 

Ikenobo School in Kyoto, Houn Ohara, Headmaster van de Ohara School in Osaka 

en Sofu Teshigahara van de Sogetsu School in Tokyo.  

Tijdens workshops kunnen de leden het boek inzien, het is een prachtig cadeau.  

 

                 
 

                                    Hartelijk dank Freek 
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Tips 

 

Van 25 september t/m 17 januari  2021 

toont Japanmuseum SieboldHuis de 

tentoonstelling ‘De Bom. 75 jaar na 

Heroshima en Nagasaki’. 
 

Op 6 augustus 1945 werd Hiroshima 

getroffen door een atoombom, die door de 

Amerikaanse luchtmacht boven de stad 

werd gedropt. Op 9 augustus was Nagasaki 

het doelwit van een tweede atoombom. Kort 

hierna capituleerde Japan, waarmee de 

Tweede Wereldoorlog ook in Azië tot een 

einde kwam. In totaal overleden in 1945 

meer dan 200.000 mensen aan de gevolgen  

van de aanvallen. In latere jaren overleden 

nog eens duizenden Japanners aan  

stralingsziekte en kanker, als gevolg van   

de atoombommen. 

 

Naast het historische verhaal over de 

militaire en politieke achtergronden, legt 
de tentoonstelling ook de nadruk op 

persoonlijke verhalen. Voorwerpen zoals een 

horloge dat stil is blijven staan op het 

tijdstip van de explosie, verbrande kleding 

en versmolten muntjes tonen het effect van 

de bom. Foto’s, films, kindertekeningen en 

interviews vertellen de verhalen over de 

mensen, die getroffen zijn door de bom.Zo 

vormt het bekende verhaal van de 12-jarige 

Sasaki Sadako, die duizend kraanvogels 

vouwde in de hoop op beterschap, een 

symbool voor de overlevenden van de 

explosie. 

 

In deze tentoonstelling zie je, na 75 jaar, 

de impact en gevolgen van de bom.  

 

10 oktober 2020 (zaterdag) t/m 25 oktober 2020 (zondag) 

Najaarsopening Japanse Tuin Clingendael. 

Plaats en tijd: Den Haag, Clingendael, 

10.00 - 16.00 uur. 

De JapanseTuin 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. 

De Japanse Tuin is in het begin van de 

20ste eeuw aangelegd Het is de enige 

Japanse Tuin in Nederland van rond 1910 en 

heeft daarom een hoge historische waarde. 

Toegang is gratis. 

Info: http://www.denhaag.nl/ 

 

    NIV-website  

    Kijk op onze NIV-website voor 

    nieuwe activiteiten, tentoonstellingen,  

    foto’s    en ander nieuws!   

  www.ikebana-info.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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