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NIEUWSBRIEF NED. IKEBANA VERENIGING 

AFDELING DEN HAAG 
     VIJF EN DERTIGSTE JAARGANG – NR. 5 december 2022 

  

 

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: Ellen Vogelzang     Tel.: 079 - 8886024 

 E-mail: nivdenhaag@gmail.com 

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, 

 

De koude Kerstdagen komen eraan en  

na een zonnige zomer, misschien wel een 

witte kerst.  

 

Wij wensen u fijne feestdagen, een 

goede gezondheid en een gelukkig 

nieuwjaar toe. 

 

Het bestuur.          

 

 

Denkt u eraan dat vanaf 1 januari 2023 de kosten voor de workshops moeten 

worden overgemaakt naar de nieuwe ING-bankrekening van de NIV-afdeling      

Den Haag:  NL07 INGB 0389 7383 28 

Het email-adres voor het aanmelden van de workshops of contact is:  

nivdenhaag@gmail.com 
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Programma 2022 

Vrijdag 9 december 

Ohara Kerstworkshop door Els van Vlimmeren 

Aanvang:         13.30 uur 

Kosten:           € 15,00 (leden) en € 20,00 (introducés), voor 5 december 

                        over te maken op bovenstaande Rabobank-rekeningnummer  

Meebrengen:  een ronde schaal van 30 of 25 cm, 3 niet al te grote ronde      

kenzans of half ronde kenzans en uw Ikebana gereedschap                       

Locatie:    Activiteitencentrum de Boschbloem, Voorschoten. 

 

PROGRAMMA 2023 

Vrijdag 13 januari     

Nieuwjaarsbijeenkomst in De Boschbloem 

Onze voorzitter Els van Vlimmeren zal de bijeenkomst openen met een toost op het 

nieuwe jaar en Marij Geenen zal ons het verhaal van het jaar van het Konijn vertellen. 

Het bestuur heeft schalen en vazen uit een nalatenschap gekregen, waar de 

deelnemers in gaan schikken, voor bloemen wordt gezorgd.  

Aanvang:         13.30 uur      

Kosten:          De Nieuwjaarsbijeenkomst is gratis, wel graag melden of u aanwezig zal                    

                            zijn, in verband met het reserveren van de zaal en de materialen. 

Meenemen:        een kenzan en uw Ikebana gereedschap. 

Locatie:              Activiteitencentrum de Boschbloem, Voorschoten. 

 

Zaterdag 18 februari  

                       ALV, lunch en de Ichiyo demonstratie door Jeroen Vermaas 

Aanvang:         Ontvangst 10.30 uur met koffie en thee, 12.00 uur lunch en 14.00 uur 

                       demonstratie 

Locatie:    Activiteitencentrum de Boschbloem, Voorschoten.  

 

Vrijdag 17 maart 

Ikenobo workshop, nadere info volgt. 

Locatie:   Activiteitencentrum de Boschbloem, Voorschoten.  

 

Vrijdag 28 april 

Ohara workshop, nadere info volgt. 

Locatie:   Activiteitencentrum de Boschbloem, Voorschoten. 
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Zondag 28 mei 

Japanmarkt, Rapenburg in Leiden. 

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 Sogetsu workshop door Rianne Machielse op 28 oktober 2022.  

 

De workshop werd gegeven in De  

Boschbloem te Voorschoten, een heel 

gezellig activiteitencentrum in 

Voorschoten. 

Het thema van de workshop was het 

maken van een bladschikking met toch 

een kleine toevoeging van een bloem. 

Het materiaal waar de deelnemers uit 

konden kiezen waren Aspidistra, Aralia, 

Chico (palmblad) en paarse of rood/gele 

limonium.     

                     
 

Na een korte uitleg over het vervormen 

van aspidistrabladeren, zoals weven, 

oprollen, doorheen halen en het araliablad  

De meeste deelnemers werkten in een 

vaas, een enkele in een schaal.   

            
 

Een student van de Kunstacademie nam 

ook deel aan de workshop, dit in verband 

met zijn afstudeerscriptie over 

bloemschikken. 

Hij was zeer geïnteresseerd en heel 

ingespannen aan het werk 
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Het resultaat van de alle schikkingen 

mocht er zijn, de een heel sober, de 

ander meer uitgesproken. 

 

Het was een leuke, fijne workshop waar 

we met plezier op terugkijken. 

  

Bedankt Rianne. 

 

 

TIPS 

   

  NIV-website  

  Kijk op onze NIV-website voor nieuwe      

  activiteiten, tentoonstellingen, foto’s en  

  ander nieuws!                                                      

  www.ikebana-info.nl 

  

 

 

  

 

            T E N T O O N S T E L L I N G  

           Verborgen betekenissen 
27 januari t/m 23 april 2023 
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Met 123 topstukken van de beroemdste kunstenaars uit de 
hoogtijdagen van de Japanse prentkunst (1765-1865) geeft 
'Verborgen betekenissen' een groot overzicht van de klassieke 
prentkunstthema’s: helden, schoonheden, acteurs en erotische 
prentkunst. 
 
De houtblokprenten (ukiyo-e) vormen gelaagde raadsels en bevatten veel 
verwijzingen naar verhalen over de Japanse geschiedenis, literatuur, 
mythologie, mode, folklore of roddels uit het dagelijks leven in de Edo-
periode. Sommige werken bevatten sluikreclame of omzeilen de 
censuurwetten. Voor deze tentoonstelling is elke prent tot in het kleinste 
detail onderzocht en beschreven. Er is gekeken naar de versieringen, 
rekwisieten, motieven, cartouches en achtergronden, want die onthullen de 
opeenstapeling van verhalen in de werken. 
 
De prent van Kuniyoshi toont een 
onbevreesde parelduikster. Zij wordt 
achtervolgd door een woeste draak en 
verschillende zeedieren, zoals 
octopussen en een kogelvis. Ze kijkt 
achterom naar haar achtervolgers en 
houdt een lang mes boven haar hoofd. 
Achter haar rug verstopt zij een klein 
bolvormig wit voorwerp, waarschijnlijk 
een gestolen parel. 
 
De meeste parelduikers zijn vrouwen. 
Tegenwoordig dragen zij een duikpak, 
maar vroeger droegen ze alleen een 
lendendoek. 
 
De halfnaakte parelduikers waren een 
populair onderwerp in de Japanse 
prentkunst, vooral 
voor  shunga (erotische prenten).  
 

 

Utagawa Kuniyushi (1798-1861) 

 

De heilige juwelen stelende duiker  

ca. 1842. 

 

Collectie Arendie & Henk Herwig 

 

 

 
                                                           


