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NIEUWSBRIEF NED. IKEBANA VERENIGING 

AFDELING DEN HAAG 
        DRIE EN DERTIGSTE JAARGANG – NR. 3  December 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 

december 2020 en het eerste deel van 

2021. De Boschbloem is onlangs weer 

geopend en wij hopen ons programma op 

18 december (nieuwe datum) met de 

Kerstworkshop weer te kunnen starten.       
                 

Het is voor iedereen een moeilijk jaar met het coronavirus en we zijn er ook nog 

niet vanaf. Toch hebben wij geprobeerd een programma vast te stellen, maar 

houden wel rekening met de mogelijkheid, dat er weer nieuwe covid-19 maatregelen 

kunnen komen. 

 

In de Boschbloem zijn er ook nieuwe aanpassingen, de ingang is nu rechts om de 

hoek van het gebouw (hier kan men ook de handen ontsmetten) en de hoofdingang 

wordt nu gebruikt als uitgang. Ook zijn er gescheiden looproutes en moet men 

1,5 m afstand houden. Het dragen van mondkapjes is verplicht en ook het gebruik 

van alcohol is verboden. 

 

Wij wensen wij u heel fijne feestdagen en een mooi en gezond 2021 toe. 

 

Het bestuur 

mailto:els.van.vlimmeren@kpnmail.nl
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PROGRAMMA 2020 

 

Vrijdag 18 december  

Ohara Kerstworkshop o.l.v. Irene Kho 

Aanvang:        13.30 uur  

Kosten:          Helaas is het maximum aantal van 20 deelnemers al bereikt.  

Meebrengen: Een Madoka- of een Moribanaschaal van 30 cm, 3 kenzans 

                      en uw Ikebanagereedschap 

Locatie:   Activiteitencentrum De Boschbloem, Voorschoten 

 

 

PROGRAMMA 2021 

 

Vrijdag 22 januari   

Nieuwjaarsbijeenkomst in De Boschbloem. Na de opening door onze voorzitter Els 

van Vlimmeren en het verhaal van het jaar van de Os door Marij Geenen, gaan we 

een schikking maken. 

Ons oud-lid Catharine Willems of Brilman is in september 2020 opgenomen in 

Verzorgingshuis Adegeest in Voorschoten, maar haar wens was dat haar Ikebana 

vazen, schalen en boeken een goede bestemming zouden krijgen.  

De leden kunnen een keuze maken uit de vazen, schalen en boeken van Catharine, 

echter wel een eigen kenzan meebrengen en voor de bloemen wordt gezorgd.  

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/zalen en de inkoop van de 

                      bloemen.  

Locatie:        Activiteitencentrum de Boschbloem, Voorschoten. 

 

 

Maandag 22 februari  

ALV, lunch en demonstratie door Noriko van Lit-Suzuki, docent Ohara 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 15 februari op  

                         bovenstaand IBAN-rekeningnummer. 

Lunch:              Japans Restaurant Zenzo, Parkweg 89 , Voorburg 

Dieet:          Dieetwensen gaarne doorgeven aan de secretaris. 

Locatie:         Zalencentrum “De Voorhof”, Oude Kerk Herenstraat 77, 2271 CC 

                     Voorburg. 
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Vrijdag  19 maart 

Workshop, nadere informatie volgt. 

Aanvang:       13.30 uur 

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

                     maken op bovenstaand IBAN-rekeningnummer  

Meebrengen: nadere informatie volgt 

Locatie:   Activiteitencentrum de Boschbloem, Voorschoten.  

 

Vrijdag 23 april 

Workshop, nadere informatie volgt. 

Aanvang:       13.30 uur 

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

 

Terugblik van de buitenworkshop bij de Zoete Aarde in Zoetermeer op 18 

september 2020 

 

Onder leiding van Els van Vlimmeren en 

voor het eerst weer na de lockdown in 

maart, vertelde ze dat we een Hana-isho 

Mawaru zouden maken, een circulaire 

vorm. 

 

Midden in de boomgaart en heerlijk weer, 

een goede plek om elkaar weer te zien na 

zo’n lange tijd. 
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Door de mooie zomer stonden nog genoeg 

planten in bloei met diverse kleuren en 

vormen. 

Na het plukken stond de thee/koffie en 

cake al klaar. 

 

Bedankt Els voor de goede uitleg, het was 

een leerzame en gezellige middag en fijn 

om weer samen te kunnen schikken. 

 

 

Tips 

 

 

 
De tentoonstelling is nog tot en met 14  

februari 2021 in het Japanmuseum 

SieboldHuis te bekijken  ‘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.  
NIV-website  

Kijk op onze NIV-website voor 

nieuwe activiteiten, tentoonstellingen,  

 

foto’s en ander nieuws!  

www.ikebana-info.nl 


