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 18 Februarie 2020 

 
Beste Ikebanaleden, 

 

Wat hadden we een goede opkomst bij de jaarvergadering. Het was een gezellig samenzijn. Het 
jubileumcadeau viel in goede aarde. De place-mat is goed te gebruiken ter bescherming van de tafel, het 
bijpassende doekje staat er goed bij. De schikking van de workshop o.l.v. Jeannet Smeenge leerde ons een 
nieuwe techniek. Een mooi resultaat. 
Voor onze volgende workshop hebben we Jeroen Vermaas gevraagd naar Haren te komen. Dit is op zaterdag 
7 maart. Jeroen is docent van de Ichyo school en is al vaker bij ons geweest. De Ichyo school staat bekend om 
haar mooie natuurlijke schikkingen. Of dat dit keer ook zo is? We laten ons verrassen.  
Introducés zijn welkom. 
  
Gegevens voor de workshop: 
Datum:   Zaterdag 7 maart 2020 
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 grote schaal: rond, vierkant of langwerpig naar eigen keuze. 

-Een grote kenzan 
-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 2 maart 2020.  
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 hopen weer veel leden te mogen begroeten.    
  
Opmerking:  Hoewel het niet echt winter is dit jaar, kan er toch iets onvoorspelbaars zijn, waardoor de 
workshop niet door kan gaan.  
Kijk dus, voor je vertrekt op zaterdag 7 maart op je mail.   
  
 
Met hartelijke groet, mede namens het bestuur,  
Lies Reinink, secretaris.  
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