Den Haag, oktober 2014

Mor gen weide
www.morgenweide.nl

Workshop Bloemschikken en een Workshop Kerstcrea
Aan de deelnemers van onze workshops bloemschikken.
In november en december worden er weer workshops georganiseerd.
In november een workshop bloemschikken in het Eksterhof 2
In december een workshop crea bij Cygnus-Gemiva, Knobbelzwaansingel 171
Op dinsdagavond 18 november a.s. is er een bloemschikworkshop. Dan maken we een
“Winterstuk”. Deze workshop is in het Eksterhof 2
De workshop begint om 20.00 uur en er mag voor maximaal 2 personen per adres worden
ingeschreven en één formulier worden ingeleverd.
De eigen bijdrage is € 12,50 p.p. en voor leden van wijkvereniging Morgenweide € 10,-- p.p.
Voor al het materiaal wordt gezorgd. U gelieve wel zelf een mesje en een
snoeischaartje/allesknippertje mee te nemen.
Op dinsdagavond 9 december a.s. de Workshop “Bijouteriedoosje” Deze workshop bestaat
uit het verven, beplakken en versieren van een prullen- of bijouteriedoosje.
De eigen bijdrage is € 3,50 p.p. We hanteren een prijs omdat de bijdrage zo laag is.
Deze workshop wordt gehouden bij Cygnus-Gemiva op dinsdagavond 9 december 2014
a.s. vanaf 20.00 uur. Het adres is Knobbelzwaansingel 171. U hoeft niets mee te nemen.
De workshops zijn voor volwassenen en worden gehouden in het Eksterhof 2 of bij
Cygnus/Gemiva aan de Knobbelzwaansingel 171 (halte Gruttosingel, tramlijn 15 en 19).
Door middel van onderstaand strookje kunt u zich inschrijven voor deze workshops. Zie de
voorwaarden boven.
De kaartverkoop voor beide workshops is uitsluitend op woensdagavond 22 oktober a.s.
vanaf 19.00 uur in het Eksterhof 2.
Namens het bestuur,
Lenie Wennekes
Secretaris

AANMELDINGSFORMULIER
(volledig invullen)
Naam: ……………………………………….…..….tel.nr:…………….………..wel/ geen lid .
Adres:………………………………………………………………….(max. 2 volw. per adres)
Winterstuk,

18 november 2014, aanvang 20.00 uur, aantal pers.:….…bedrag………..

Workshop Kerst, 9 december 2014, aanvang 20.00 uur, aantal pers.:……bedrag ………

Bij verhindering kan geen aanspraak worden gemaakt op materiaal en wordt geen restitutie
verleend.

