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 9 September  2018. 
Beste Ikebanaleden, 
 
Een lange warme zonnige zomer loopt ten einde. Het is september en het nieuwe NIV nieuwsbulletin 
is al weer in de bus gegleden.  Het nieuwe seizoen gaat beginnen.  
We starten dit op zaterdag 29 september a.s. met een workshop o.l.v. Marga Wooning, docente 
Ikenobo school en bij ieder van ons bekend als lid van onze afdeling. Ze gaat met ons een Jiyuka 
maken op een vaas, geïnspireerd  op de  “oude Nageïre”,  een mooie natuurlijke schikking.  Aan de 
hand van een PowerPoint presentatie vertelt zij hierover. 
Voor de schikking dienen we een vaas mee te nemen met een halsopening van 3 tot 10 cm.  
Marga verzorgt het plantenmateriaal voor de schikking, maar wie een mooi gevormde (herfst)tak in 
de tuin heeft, kan die meebrengen.  (Dit is echter niet verplicht) .  
Introducés zijn welkom. 
 
Gegevens voor de workshop: 
Datum:  Zaterdag 29 september 2018 
Plaats:   Reinhart Orchideeën 

Westerveen 16  - 9751 HW  Haren.   Tel. 050-406 24 55 
Aanvang:  13.30 uur, zaal open om 13.15 uur.  
   
Meenemen: -Een vaas naar keuze met een halsopening tussen 3 en 10 cm.  

de vaas mag (gedeeltelijk) opgevuld worden met grind.  
-Ikebana gereedschap en draadtangetje. 
-Bloemengieter 

Kosten: Leden betalen € 15,00; introducés betalen € 20,00  
Dit is inclusief plantenmateriaal en koffie/thee 
Kosten bij voorkeur overmaken op NL15 INGB 0004 7463 48 
t.n.v. Nederlandse Ikebana Vereniging afd. Het Noorden 
Eventueel kunt u ook contant betalen voorafgaand aan de workshop;  
Graag met gepast geld. 

Opgave: Tot uiterlijk maandag 24 september 2018.  
Het is erg belangrijk om je op tijd aan te melden i.v.m. het verzamelen en de  
inkoop  van het materiaal.   
Opgeven op: nivhetnoorden@gmail.com of bel met Lies Reinink: 050–40 30 955 

 
Deze uitnodiging wordt  ook op de website geplaatst: www.ikebana-info.nl   
 
Aandachtspunt: kijk, voor je vertrekt op zaterdag 29 september even op je mail. Er kan altijd iets 
zijn waardoor er een verandering optreedt of de workshop niet door kan gaan.  
We hopen weer veel leden te mogen begroeten het komende seizoen.  
 
Met hartelijke groet, mede namens het bestuur,  
Lies Reinink, secretaris  
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