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         Veurne 19 01 2019 
 
Beste bloemschikster,                                                                                       
  
We zijn wat laat dit jaar door het echte wintergevoel, maar wij wensen u en uw familie toch nog een gezond en liefdevol jaar, 
vol gelukkige momenten. Ondertussen hebben we niet stilgezeten : planning tuinreis, voordrachten, opendeurdagen en 
natuurlijk gaan we terug de creatieve weg op in samenwerking met floriste Katrien Desloover van Boeket. De bloemstukjes 
die gemaakt zullen worden, staan steeds 10 dagen voorafgaand aan de workshop uitgestald op het bedrijf en zijn 
op http://www.facebook.com/aquabotanica te bezichtigen.  
 
Programma: 
  
ONTLUIKENDE  LENTE :  donderdag  21/02/2019 
Op een basisvorm werken we met voorjaarsknolletjes, plukjes mos, zeegras, takjes, fijne katjes en schors . 
  
VOORJAARSSCHIKKING :  donderdag 14/03/2019 
We bekleden een sikkel op voet met krulwilg en andere takken en mos. In die holte maken we een nest van takkenbloesem 
en voorjaarsbloemen met wit-gele tinten. Afhangende brem zorgt voor een cascade effect. 
Zo brengen we de lente in je huiskamer. 
  
PAASCREATIE : donderdag 18/04/2019 
Buxus vormt hier de hoofdzaak.  Afhankelijk van het aanbod, werken we met ranonkels, anemonen, wax, kwarteleitjes, 
pluimpjes die het geheel feestelijk afwerken.  
  
ROMANTISCH DUO-BLOEMENMANDJES : donderdag 23/05/2019 
Twee mandjes worden opgevuld met grijsgroene blaadjes. Hierin steken we rijkelijk fijne wit-roze kleurige zomerbloeiers, o.a. 
wax, gypsophila, limonium, distels en kleine roosjes. Ook enkele kruiden komen hieraan te pas. Zo halen we de vroege 
zomer in huis.  
  
TERRASDECORATIE : donderdag 13/06/2019 
Windlichtjes met krans vormen de basis. 
Deze decoratie oogt zeer natuurlijk, en past zowel op een tuintafel als binnen in de huiskamer. 
  
We hopen dat ons programma jullie zal bekoren, opgelet, de plaatsen zijn beperkt! 
  
PRAKTISCH: 
De lessen vinden plaats bij ons op de plantenkwekerij in de serre om 13u30 en om 19u30 stipt; 

 Alle materialen, een drankje en een hapje zijn in de prijs inbegrepen; 

 Gelieve steeds een mesje, tang, snoeischaar en een zwaar plastic (en ev. lijmpistool) mee te brengen; 

 Inschrijvingen zowel telefonisch – 0475/62 77 96 of  058/31 33 35 - of via mail - elsvancauteren@gmail.com - 

mogelijk; 

 Inschrijvingen zijn pas definitief na de betaling van €10 voorschot op rekeningnummer 828-5985272-56 op naam 

van "Van Cauteren Els" Gelieve naam, datum en uur van de workshop te vermelden; 

 Indien U niet kan komen, gelieve tijdig te verwittigen of voor vervanging te zorgen; 

 Indien U pas 3 dagen voor de cursus afbelt, wordt het voorschot aangerekend voor de reeds bestelde materialen. 

 Bloemstukken die vanuit de workshop worden bijbesteld en door ons gemaakt worden, kosten 10 euro extra. 

  
Op onze website www.aquabotanica.be kan u terecht voor het programma van de workshops, tuinreis en opendeurdagen..  
U kan zich hier ook inschrijven voor onze nieuwsbrief met Peter's tuintips. 
Tenslotte kunt U met vragen en opmerkingen steeds terecht met een mailtje naar elsvancauteren@gmail.com. 
 0475/62.77.96 
  
Met vriendelijke groeten, 
Els, Katrien en het Aquabotanica-team 

 

OPENDEURDAGEN 30&31/3/2019 – 4 daagse TUINREIS 16/6 TOT 19/6 : COTSWOLDS 
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