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Veurne, 22 januari 2018
BESTE BLOEMSCHIKSTER

We wensen U en uw familie een schitterend jaar vol gelukkige momenten, een gezond en liefdevol
2018! Graag stellen we via deze brief ons bloemschikprogramma voor. Ook dit jaar werken we
opnieuw samen met floriste Katrien Desloovere van bloemenwinkel “Boeket”.
De decoratie die gemaakt wordt, staat steeds 10 dagen op voorhand bij ons uitgestald en wordt op
facebook gepost. We hopen dat ons programma jullie opnieuw zal bekoren. Opgelet, de plaatsen zijn
beperkt!

DONDERDAG 22/02/2018 : ONTWAKENDE NATUURDECORATIE
Hier worden we vrolijk van! We starten onze lessenreeks na Valentijn. We werken op een
basis van isofoam, omzomen dit met mos of stukjes schors. Met bolmos en
voorjaarsknolletjes tooien wij een vrolijke decoratie, die de natuur doet ontwaken in de prille
lente.

DONDERDAG 29/03/2018 : PAASEI RUSTEND OP EEN KRANS
Het paasei van isomo wordt bekleed met elaeagnus of laurierblad en laten het rusten op een
groene krans van buxus. Zo brengen we met onze paascreatie een warm nestgevoel binnen.

DONDERDAG 26/4/2018 : ZIN IN DE LENTE?
Op een sobere, hoge vaas maken we een cascade of waterval van takken en bloemen.
Hiervoor gebruiken we stoere, contrastrijke vroege zomerbloeiers en verkrijgen aldus een
explosie van verschillende kleuren.

DONDERDAG 24/05/2018 : KRUIDENCOMPOSITIE
Er wordt een landelijke compositie gemaakt met kruiden in een bakje. Geurende kruiden
zoals rozemarijn, tijm, eucalyptus, helichrysum, lavendel, santolina en eryngium vullen deze
compositie op. Hierdoor halen we de vroege zomer in huis.

DONDERDAG 14/06/2018 : TERRASDECORATIE
Op een pot worden in verschillende laagjes een groene zuil opgebouwd waarop een kaars
wordt geplaatst. Deze botanische zuil zal een zwoele zomeravond op terras met kaarslicht
opfleuren !
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Praktisch
-

-

-

Waar: In de serre op de plantenkwekerij
Hoe laat: Om 13.30u of om 19.30u.
Wat is inbegrepen? Alle materialen, een drankje en een hapje.
Zelf meebrengen: Een mesje, tang, snoeischaar, zwaar plastic
Inschrijven? Bij Els via telefoon (0475/62 77 96) of via mail (elsvancauteren@gmail.com)
Na betaling van 10€ voorschot (rekeningnummer BE20 8285 9852 7256, op naam van Els
Van Cauteren, met vermelding van naam, datum en uur van de workshop) is de inschrijving
definitief.
Wat als ik toch niet kan komen? Gelieve tijdig te verwittigen of voor vervanging te zorgen.
Bij annulering binnen 4 dagen voor de cursus wordt het voorschot aangerekend voor de
reeds bestelde materialen.
Een bloemstuk bijbestellen? Dit is mogelijk met een extra kost van 10 euro.

Met vriendelijke groeten,
Els, Katrien en het Aquabotanica-team
AGENDA
-

24 tot 26 maart: opentuindagen (allerlei promoties en kortingen)
17 tot 20 juni: ontspannende tuinreis naar East Anglia met een luxe autocar onder
begeleiding van botanicus Peter (inclusief bezoek aan Cambridge) (plaatsen beperkt!)

