Nieuwsbrief juni 2016
Hallo allemaal,
Het einde van een mooi en bloemrijk seizoen is weer aangebroken. De zomervakantie staat voor de deur!
Wij, gaan tijdens de zomerdagen aan de slag met het uitwerken van nieuwe powertex ideetjes, taarten en
bloemwerk. Indien U het komende seizoen van plan bent om mee te doen, meldt U zich dan nog vlug even
aan. Er zijn nog een paar plaatsen vrij in de bloemschik groepen maar VOL=VOL. Ook diegenen welke met
de cursussen willen doorgaan dienen het inschrijfgeld zo snel mogelijk te voldoen, zodat ook je plekje
gereserveerd blijft. Lesdatums vinden jullie de komende weekin je mailbox.
Wist U dat U in het atelier ook Workshops kunt volgen of bestellingen kunt plaatsen?
Grafwerk of bruidswerk bestellen. Geheel naar uw wensen. Of zelf maken onder begeleiding.

.
Wij maken fondant feesttaarten voor jong en oud en elke gelegenheid of reserveer en doe het zelf tijdens
de workshop.

Werken met Powertex een heel creatieve bezigheid is maar ook een mooi cadeau kan zijn.
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Het carnavals workshop seizoen binnen het Atelier al vanaf september geopend wordt, met het maken van
pruiken en hoeden? Geen tijd om zelf je creatie te maken? Bestellen is ook mogelijk.

Bloemschik cursussen gegeven worden vanaf september t/m december. 5 lessen voor €45,00 excl.
materialen. Meldt U zich nu aan er zijn nog enkele plaatsen vrij!

Ook voor grotere groepen, verenigingen, vrouwenbonden, vrijgezellen party’s of personeelsfeesten zijn er
meerdere mogelijkheden binnen het atelier of op locatie. Informeer gerust naar de mogelijkheden.
De eerste zondag in september sta ik weer met een stand op de grote en gezellige Braderie in Oud Geleen.
Vele mooie decoratieve spulletjes zijn dan weer in de aanbieding en nieuwe voorbeelden van workshops
en bloemwerk zijn ook dan weer te zien. U bent van harte welkom op de Pieterstraat. (standplaats)
Raadpleeg voor de diverse workshop datums de agenda, welke te vinden is op mijn website
www.marionremmel.nl
De website wordt een dezer dagen vernieuwd.

Fijne zomer voor jullie allen. Geniet ervan en kom weer goed uitgerust en gezond thuis.
Tot gauw.
Groetjes
Marion
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