Aanmeldingsformulier cursus bloemschikken 2014-2015 van de vereniging
Groei & Bloei afdeling Noord-Limburg
Vanaf eind september start Groei & Bloei weer met een aantal bloemschikcursussen. De cursussen die uit 8 lessen
van circa 2 uur bestaan worden maandelijks gegeven door gediplomeerde docenten. Elke maand wordt een ander
thema uitgewerkt, waarbij diverse technieken gebruikt worden. De benodigde materialen breng je zelf mee. De
cursussen gaan door bij minimaal 10 deelnemers. Begin september krijg je van ons de deelnemerslijst, het rooster
en datgene wat je nodig hebt voor de eerste les. Bij onvoldoende belangstelling gaat de cursus niet door en
ontvang je hiervan bericht. Dit seizoen starten we met een nieuwe groep op donderdagmiddag in Sevenum en een
nieuwe groep op maandagavond in Meerlo. We bieden hier een basisprogramma bloemschikken aan voor zowel
beginnende als gevorderde cursisten die zich verder willen verdiepen in de bloemschiktechnieken.
Voor de nieuwe cursisten van alle groepen organiseren wij een introductieles op 11 september a.s. om hen beter
voorbereid bij de bestaande cursussen te laten instromen. Deze les vindt plaats bij de Zalzershaof in Hout-Blerick
en begint om 19.30 uur.
Het cursusgeld bedraagt € 115,00. Leden van Groei & Bloei betalen € 90,00. Ben je lid van Groei & Bloei, vermeld
dan het lidmaatschapsnummer op het aanmeldingsformulier. Wil je aan de cursus deelnemen? Stuur dan het
onderstaande volledig ingevulde aanmeldingsformulier vóór 1 september op naar Lilian van Rijn,
Van Schelbergenstraat 7, 5913 TW Venlo. Je kunt het formulier ook mailen naar groeienbloei@gmail.com. Voor
vragen of informatie over de cursus kun je bellen op 077-3820571 (Marlies Jacobs) of 077-3544504 (Lilian van Rijn)
of mailen naar groeienbloei@gmail.com.
Het cursusgeld kun je overmaken op bankrekening NL64 RABO 0153 8080 20 van KMPT Groei & Bloei afdeling
Noord-Limburg. We verwachten je betaling uiterlijk 8 september 2014 op onze bankrekening onder vermelding
van ‘Cursus Bloemschikken’ en je naam en adres.
------------------------------------------------------------- hierlangs afknippen -----------------------------------------------------------AANMELDEN CURSUS BLOEMSCHIKKEN GROEI & BLOEI 2014 - 2015
Naam:

………..………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…

Adres:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Postcode:

………………………………..…. Woonplaats: …………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer: …………..………………………. Lid KMTP ja/nee, lidnummer: ……………………………………………..……………….
E-mailadres:

………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….

0 Ik geef mezelf WEL/NIET op voor de introductieles op 11 september (s.v.p. aangeven wat van toepassing is)
Hout-Blerick, Zalzershaof, Zalzerskampweg 64
Sevenum, De Wingerd, Maasbreeseweg 2
Sevenum, De Wingerd, Maasbreeseweg 2
Meerlo, Muziekzaal, Mgr. Jenniskensstraat 7
Meerlo, Muziekzaal, Mgr. Jenniskensstraat 7
Venlo, De Bantuin, Pastoor Kierkelsplein 20
Helden, ’t Kerkeböske, Aan de Koeberg 3

O woensdagavond
O donderdagavond
O dinsdagavond
O woensdagmorgen
O donderdagmiddag (nieuw!)
O woensdagmorgen
O maandagavond (nieuw!)
O woensdagavond
O maandagavond

O donderdagavond

