Beste bloemenliefhebber,
Vanaf september start de nieuwe lessenreeks in de
bloemenschool. Geen saaie lessen, maar creatief bezig
zijn met bloemen die je verwerkt tot de mooiste en
origineelste bloemstukken.
In een gezellige sfeer maak je er kennis met de nieuwste
bloemschiktechnieken en krijg je tal van tips om je huis
op te fleuren met stijlvolle, florale creaties in een
jeugdige en up-to-date stijl, die zonder twijfel zowel de
beginnende als de gevorderde bloemenliefhebber zal
kunnen bekoren!
In functie van de dagen en tijdstippen die voor jou het
best passen, kan je kiezen voor één van de voorgestelde
groepen.
Nieuw dit jaar is dat je kan kiezen voor lessenreeksen van
5 en/of 4 lessen.
Naast het bloemenschooljaar zijn er nog de individuele
themalessen. Deze zijn ideaal om extra ideeën op te doen
rond specifieke thema’s.
Misschien een leuke
gelegenheid om een vriendin of collega kennis te laten
maken met de bloemenschool.
Tot binnenkort?

PRAKTISCHE INFORMATIE:
Wees er snel bij!
Om je vakkundig te kunnen begeleiden is het aantal
plaatsen beperkt. Wees er dus snel bij!
Inschrijvingen zijn pas definitief na betaling van het
inschrijvingsgeld op reknr. BE75 7340 2104 3551 met
vermelding van je naam, groep en locatie.
Wat breng je mee?
Een schaar, snoeischaar, aardappelmesje, snijmes
(cutter), vod, draadtangetje, platte tang, meetlat en
meetlint.
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Prijs en voorwaarden
De prijzen voor het bloemenschooljaar en de
themalessen kan je vinden op de achterzijde van deze
folder. Let zeker ook op de speciale kortingen waarvan je
kan genieten.
Bij laattijdige annulering (minder dan 1 week vóór de les)
wordt het volledige bedrag aangerekend.

Nieuw! Lessenreeksen van
5 en/of 4 lessen

Je kan dan nog zelf voor een vervanger zorgen, ofwel het
lesmateriaal met de uitleg komen afhalen.
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