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         Veurne 28 oogst 2017 
BESTE BLOEMSCHIKSTER        
 
Eerst en vooral mijn excuses voor deze late verzending van de uitnodiging, daar ik problemen heb 
met mijn pols en duimgewricht.  Bij deze krijg je al een overzicht van de geplande data. 
Alom bekende floriste Katrien Desloovere van ‘Boeketje’ komt mij dan ook bijstaan zodat de 
lessen zeker zullen doorgaan.  Onze Opentuindagen gaan eveneens door van zaterdag 24/9/2016 
tot en met zondag 2/10/2017 .  Tijdens deze opentuindagen zullen al de stukken van de 
workshops tentoongesteld staan.   De uitnodiging  en het programma staan op onze website of 
hou onze facebook pagina in het oog. Eveneens kan u zich inschrijven voor een maandelijkse 
nieuwsbrief.  Hier volgt een opsomming van volgende data en noteer die alvast in jouw agenda 
Ik kijk er al naar uit!  

 
Donderdag 19/10/2017 :  STILLE  GLOED  Allerheiligen 
 
Donderdag 23/11/2017 :  ADVENT 

 
Donderdag 07/12/2017 :  WARM WELKOM  deurdecoratie 

 
Donderdag  21/12/2017 :  TAFELDECORATIE voor kerst en nieuwjaar 

 
         
Maar zoals u waarschijnlijk al weet, zegt een bloemstuk meer dan duizend woorden. Mis dus 
zeker de opendeurdagen niet!  De prijzen van de workshop all inn variëren van 35 tot 48 euro. 
 
Bloemstukken die vanuit de workshop worden bijbesteld en door ons gemaakt worden, kosten 10 
€ extra. De lessen vinden plaats bij ons op de plantenkwekerij in de serre om 13.30u en om 
19.30u stipt. Zoals gewoonlijk zijn alle materialen, een drankje en een hapje in de prijs 
inbegrepen. Mag ik erop benadrukken dat U STEEDS mesje, snoeischaar, tang, plastiek om de 
tafel te beschermen en eventueel een lijmpistool dient mee te brengen.  Gelieve telefonisch te 
reserveren en 10 € OP VOORHAND te betalen. Dit voorschot bevestigt uw inschrijving.  
Inschrijven kan op 058/31.33.35 of faxen naar 058/31.52.39. Via mail: 
elsvancauteren@gmail.com Indien U niet kan komen, gelieve tijdig te verwittigen of voor 
vervanging te zorgen.  Indien U pas 4 DAGEN voor de cursus afbelt, wordt het voorschot 
aangerekend voor de reeds bestelde materialen.  Dank voor uw  begrip! 
 
Ons rekeningnummer is BE20 828 5985272 56 en BIC HBKABE22  op naam van Van Cauteren Els.  
Gelieve naam, datum en uur van de workshop te vermelden. 
 
 
Nogmaals mijn excuses voor de late verzending en met vriendelijke zomergroeten, 
Els, en het Aquabotanica-team 
 

Welkom op onze Open Tuin Dagen van zaterdag 22 sept t.e.m. 
zondag 1 okt 2017 


