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 1 Mei 2019. 

Beste Ikebana geïnteresseerden, 
 

Op zaterdag 18 mei organiseert onze afdeling een workshop  o.l.v. Fransina Ganzeveld, docent Ikenobo en lid 
van onzer afdeling. 
Ze gaat met ons een mooie lente-zomer-schikking maken aan de rand van de schaal. 
Na afloop van de workshop sluiten we het seizoen af met een drankje en een hapje.  

Deze workshop is ook geschikt om kennis te maken met Ikebana. 
Het is wel belangrijk dat u het goede materiaal meeneemt. 
 
Gegevens voor de workshop: 
Datum:  Zaterdag 18 mei  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: -Een schaal,  wijd uitlopend (vorm: zie afbeelding hierboven). De schaal kan van keramiek of 

glas zijn. 
-Een kenzan; dit is een bloemprikker. Deze zijn te koop tijdens de workshop (kosten vanaf 
ongeveer € 12,00). 
-Ikebana gereedschap; dit bestaat uit een snoeischaar, bloemenschaar en een (hand)doekje. 
-ijzerdraadtangetje. 
-bloemengieter. 
-Voor het plantenmateriaal wordt gezorgd. 

Kosten:  Leden betalen € 15,00 niet-leden 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 12 mei 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 

 
 
Aandachtspunt: kijk, voor je vertrekt op zaterdag 18 mei even op je mail. Er kan altijd iets zijn waardoor er 
een verandering optreedt of de workshop niet door kan gaan.  
  
 
  
 
Met hartelijke groet, mede namens het bestuur,  
Lies Reinink, secretaris.  
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