Lieve Bloemshikkers,
Eindelijk kunnen we van start gaan de week van 11 oktober 2021.
We zouden graag van u vragen om de nog steeds voorgestelde veiligheids voorwaarden te volgen van het
moment.
Wat brengen we mee voor de eerste les:
• Bewijs van inenting
• Mondkapje
• Koffertje of tasje met een scherp mesje, een snoeitangetje, een draad tangetje, een plastiek om op
de tafel te leggen, een plastieken of papieren zak om uw afval in mee te nemen, eventueel (niet
echt nodig) speldjes, krammetjes, klosje binddraad, pook draad enz.(te koop tijdens de les)
• Benodigdheden voor de les: bloemen en materiaal dat op het blad staat
• Warme trui ( door de corona maatregelen zijn we verplicht om de deur open te laten om te
verluchten)
• Goed humeur
Er kan steeds bloemschik materiaal gekocht worden uit de voorraad kast aan democratische prijzen.
De lesgever/ster stelt tijdens de les materiaal voor dat hij/zij gebruikt heeft of gaat gebruiken de volgende
lessen, dat kan je vrijblijvend bestellen, eveneens aan een democratische prijs.
Drank tijdens de les:
Er is drank voorzien, koffie, thee, frisdrank, bier.
Hierbij vind je de benodigdheden , werkwijze en foto voor de 1e les

Oktober 2021 - “ VEILIG OMRINGD “

Materiaal
•
•
•
•
•
•

1 strokrans ( doormeter naar keuze )
1 groene oasistaart op schotel ( afmeting passend in het binnenste van de strokrans ) of blok
oasis en schotel ( om zelf te maken )
Krammen
Grote bladeren met steel ( catalpa / plataan / eik …. )
Verschillende kleuren, soorten en groottes chrysanten
Eventueel paar takjes bessen of vruchtjes ( malus appeltjes / eikels / kastanjes / dadels ……)
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Werkwijze
Plooi de bladeren rond de strokrans zodat de stengels naar buiten steken à maak vast met de
krammen / bekleed zo de hele krans rondom
Laat de groene oasis water trekken en plaats de schotel met oasis in het midden van de
krans
Steek een mooi rond geheel met de verschillende chrysanten / zorg er voor dat het geheel
een beetje boller/hoger komt in het midden
Werk eventueel verder af met nog wat takjes bessen of vruchten

SUCCES !!!
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