
                                                                 Afdeling Het Noorden 
 

  
                                      

               Secretariaat: Lies Reinink 
             A.Coendersstraat 16 – 9831 PJ Aduard 

                                   tel. 050 – 40 30 955 
        E-mail: nivhetnoorden@gmail.com 

 
 

 25 November 2019 

 
Beste Ikebanaleden, 

 

De laatste workshop werd goed bezocht. Het was een succes.  Mooie Sanshu-ike schikkingen gingen mee naar 
huis.  Op de website www.ikebana-info.nl   zijn de resultaten te zien. 
Op zaterdag 14 december gaan we schikken o.l.v. Anja Koning. Anja is docent Ikenobo en lid van onze 
afdeling.  
Als thema heeft ze gekozen: “Oud en Nieuw”.   
We gaan twee keer een Shoka Shimputai maken en het is belangrijk dat je daarom twee dezelfde vazen 
meeneemt of twee vazen die goed bij elkaar passen.  
De workshop is niet geschikt voor introducés.  
  
Gegevens voor de workshop: 
Datum:   Zaterdag 14 december 2019 
Plaats:   Reinhart Orchideeën 

Westerveen 16  - 9751 HW  Haren.   Tel. 050-406 24 55 
Aanvang:  13.30 uur, zaal open om 13.15 uur.    
 
Meenemen: -Twee dezelfde vazen of twee vazen die bij elkaar passen. Beide geschikt voor shoka 

shimputai.  
-Twee grote kenzans 
-Eventueel grind om de kenzan op de juiste hoogte te kunnen plaatsen. 
 bovenkant van de kenzan circa 2 cm. onder de rand van de vaas. 
-Ikebana gereedschap 
-bloemengieter 
-Voor het plantenmateriaal wordt gezorgd. 

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 9 december 2019.  
Het is erg belangrijk om je op tijd aan te melden i.v.m. het verzamelen en de inkoop  van het 
plantenmateriaal.   
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   
We maken er een mooie workshop van en hopen veel leden te mogen begroeten op de laatste workshop van  
het jaar 2019.   
  
Opmerking:  Het is wintertijd met onvoorspelbaar weer en mogelijk gladde wegen. Ook kan er altijd een 
andere reden zijn waardoor de workshop moet worden afgezegd. Kijk dus, voor je vertrekt op zaterdag 14 
december even op je mail.   
  
Met hartelijke groet, mede namens het bestuur,  
Lies Reinink, secretaris.  
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