Femma Sint-Laurentius

1)Paasbloemschikken 19/03
De lente is bijna terug en Pasen is niet meer zo veraf. Wil je
de lente vieren met een zelfgemaakt bloemstuk om de
lange en koude wintermaanden voorgoed te vergeten, dan
moet je zeker naar de eenmalige bloemschikcursus komen
speciaal voor Pasen.
We maken onder leiding van Annie Van Steelant een
bloemstuk met twee halve eieren.
Wanneer?? Dinsdag 19 maart 2013 om 19u30.
Waar?? CM-lokaal, Groenestraat 90, Zedelgem.
Prijs : Leden = €5 / niet-leden = €6.
Inschrijving tot en met 15 maart bij:
Van Steelant Annie, tel. 050/24 07 22 of
per email: annie.vansteelant@telenet.be
Benodigdheden:
• 1 pot (hoogte ±15 cm en diameter ±14 cm), mag ook vierkant zijn
• 2 piepschuim halve eieren (doorsnee ± 20 cm)
• 1 blok steekschuim (oasis)
• tang, mes, snoeischaar, plastiek, handdoek, lijmpistool, kopspelden zonder gekleurde kop
Bloemen:
• Rozen of tulpen(stuk of 10)
• Enkele rechte takken of krulwilg takken
• Verschillende soorten groen voor vulling: buxus, viburnum(ook de bloemetjes), skimmia, mos,
enz…
• Zeker een 100-tal klimop bladeren (liefst gelijke bladeren)
• Eventueel paasdecoratie (halve eierschaaltjes, pluimen, enz…)
Bij inschrijving is het wel mogelijk om mos te bestellen, gelieve dit dan op te geven.

2) Zelf cadeautjes maken (16 april): bruisballen, zeepketting en
geurwater
Maak zelf een bruisend cadeau. Dat is zoveel leuker en heeft een extra waarde voor diegene die je
ermee wil verwennen. Of maak het gewoon voor jezelf.
Deze cursus kan je volgen op 16 april 2013 om 19u30. Dit is ook ’s avonds in het CM-lokaal en
onder leiding van Annie en Marie-Jeanne.
Prijs : Leden = €5 / niet-leden = €6.
Inschrijving tot en met 12 april bij:
• Marie-Jeanne Clarisse, email: im_jee@hotmail.com, 0495/410111
• Van Steelant Annie, email: annie.vansteelant@telenet.be of 050/240722
De te gebruiken benodigdheden zullen per mail worden doorgestuurd.
De Femma-leden en hun inwonende gezinsleden worden tijdens de vermelde activiteiten verzekerd onder de ledenpolis van de
Femma, om het even waar deze activiteiten plaatsvinden. Niet-leden vallen niet onder deze polis.

