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         Veurne 24 oogst 2018 

BESTE BLOEMSCHIKSTER        

 

De hete zwoele zomer is achter de rug, de natuur komt stilletjes aan terug op zijn plooi na die 

extreme droogte. De batterijen zijn opgeladen en we zijn blij U ons nieuwe najaarsprogramma 

voor te stellen. Floriste Katrien Desloover van ‘Boeket’ komt mij weer bijstaan zodat de lessen 

prima zullen afgewerkt zijn.  

 

Onze Opentuindagen gaan dit jaar door van zaterdag 22/9/2018 tot en met zondag 30/09/2017 . 

Tijdens de Opentuindagen zullen al de stukken van de workshops tentoongesteld staan.  De 

uitnodiging en het programma komen op onze website. Hou ook onze facebook pagina in het oog. 

Daarnaast kan u zich inschrijven voor een maandelijkse nieuwsbrief. Hier volgt een opsomming 

van data voor dit najaar, noteer deze alvast in uw agenda. Wij kijken er al naar uit!  

 

Donderdag 27/09/2018 : NAZOMERSE OVERVLOED   

Compositie van bessen en najaarsvruchten opgemaakt in ronde berkenschorsschaal. 

 

Donderdag 25/10/2018 : STILLE GLOED   

Een warme bloemenkrans in een naturelle durietring. 

 

Donderdag 22/11/2018 :  WARM WELKOM OF ADVENT   

Bolvormende lichtgevende compositie rustend op een rieten basis. 

 

Donderdag 20/12/2018 : TAFELDECORATIE   

Voor kerst en nieuwjaar, naar keuze : witte of rood-vurige feestelijke tafelstronk. 

 

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-in variëren van 39 tot 50 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, plastic 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 0475/62.77.96 of faxen naar 058/31.52.39. Via mail: 

elsvancauteren@gmail.com. Gelieve tijdig te verwittigen of voor vervanging te zorgen indien u 

niet kan komen. 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. 

 

Met vriendelijke zomergroeten, 

Els, Katrien en het Aquabotanica-team 

Welkom op onze Open Tuin Dagen van zaterdag 22 sept t.e.m. 

zondag 30 sept 2018 
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