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B l o e m s c h i k k e n  
 

2021-2022 
 

Er staat weer elke maand een origineel bloemstuk op het programma. 
 

 September:                        “Najaarskleuren”  
 Oktober:                               “Overvloed” 
 November:                           “Lichtpunten” 
 December:                         “Aan tafel” 
 Januari:                                “Rillingen” 
 Februari:                            “Pril voorjaar” 
 Maart:                                  “Pasen” 
 April-mei:                             “Feestje” 
 Juni:                                     “Zwoel” 
  
  

Woensdagavond vanaf 
19u. 
 
Cultureel Centrum 
Rostune, 
Stationsstraat 13, 
Sijsele 
of 
Cultuurfabriek, zaal Crea 
2, Stationsstraat 22, 
Sijsele 
… ik laat nog weten 
waar het doorgaat. 
 

woensdag 8 september 
woensdag 13 oktober 
woensdag 10 november 
woensdag 1 december 
woensdag 12 januari 
woensdag 9 februari 
woensdag 16 maart 
woensdag 20 april 
woensdag 1 juni 

 Donderdagnamiddag 
vanaf 14u. 
 
Cultureel Centrum 
Rostune, 
Stationsstraat 13, 
Sijsele 
of 
Cultuurfabriek, zaal 
Crea 2, Stationsstraat 
22, Sijsele 
… ik laat nog weten 
waar het doorgaat. 
 

donderdag 23 september 
donderdag 28 oktober 
donderdag 25 november 
donderdag 16 december 
donderdag 27 januari 
donderdag 24 februari 
donderdag 31 maart 
donderdag 5 mei 
donderdag 16 juni 

Vrijdagnamiddag vanaf 
14u 
 
Wijkcentrum 
Xaverianen 
(vergaderzaal A), 
Xaverianenstraat 3 - 
8200 Brugge 
 

vrijdag 10 september 
vrijdag 15 oktober 
vrijdag 12 november 
vrijdag 3 december 
vrijdag ?? januari 
vrijdag ?? februari 
vrijdag ?? maart 
vrijdag ?? april 
vrijdag ?? juni 

 Woensdagavond 
vanaf 19u 
 
Wijkcentrum 
Xaverianen 
(vergaderzaal A), 
Xaverianenstraat 3 - 
8200 Brugge 
 

woensdag 15 september 
woensdag 20 oktober 
woensdag 17 november 
woensdag 8 december 
woensdag ?? januari 
woensdag ?? februari 
woensdag ?? maart 
woensdag ?? april 
woensdag ?? juni 

 

Prijs: €13,50 per les, exclusief materiaal. Enkel nog inschrijving per les mogelijk, niet meer per half 
jaar.  
 
Zoals altijd kun je alle materialen zelf meebrengen. Wie wat minder tijd heeft, kan het materiaal ook 
bestellen, ik voorzie altijd een all-in prijs. 
 
Inschrijven kan telefonisch (0487/461784) of per e-mail (christine.bloemschikken@gmail.com) 
Kijk ook eens op de website (www.bloemschikschool.be) of op Facebook (Bloemschikschool 
Christine Barzeele) 
 
 

Tot binnenkort, Christine 
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