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Beste vriendinnen, beste leden, 

Aan het begin van het nieuwe jaar wens ik u:

Een glimlach om verdriet weg te jagen, 
Durf om dingen te laten bewegen,
Vertrouwen om twijfels te laten verdwijnen,
Lekkernijen om van het leven te genieten
Vertroosting om het leven te verzachten op moeilijke 
dagen,
Vrijgevigheid voor het plezier van het delen,
Regenbogen om sombere gedachten op te kleuren,
Moed om vooruit te gaan en geweldige ideeën op te doen, om prachtige projecten te kunnen 
realiseren in 2020, 
Alle bloemen van de toekomst zijn verborgen in de kleine zaadjes die elke dag in onze gedachten 
en harten ontkiemen. 
Mooi en gelukkig jaar 2020!

Dank u voor uw getrouwheid aan onze dierbare RBFAS!

Marie-Laure Maraite 
En de leden van de beheerraad 
En onze secretaresse Patricia
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AGENDA
EVENEMENTEN

2020

van 24 februari tot 1 maart: WAFA 13de internationale wedstrijd in Indië 

10 en 11 maart: Nationaal activiteit : Lentedemonstratie 

23 april: Algemene Vergadering

1 tot 10 mei: Floraliën Gent

12 mei: Test leraar traditioneel 2°

Van 5 tot 12 juni: Reis RBFAS Côte d’Azur

24 tot 30 november: Nationaal activiteit : kerstexpositie     

2021

Verschillende verjaardagen afvaardigingen  
29 september – 2 oktober: WAFA Internationaal bloemenwedstrijd en seminarie 
RBFAS (Congrespaleis in Luik): de details worden u in ons volgend nummerblad 
(juni/juli) medegedeeld. 

2020

NATIONAAL ACTIVITEIT  – Lentedemonstratie 10 & 
11 maart  

Zoals reeds aangekondigd tijdens 
onze laatste A.V. alsook in ons 
laatst infoblad van juni laatstleden, 
organiseert de RBFAS een tweedaags 
voorjaarsdemonstratie voor haar 
leden en hun vrienden, familie 
of kennissen. Er zijn drie sessies 
gepland (dinsdag namiddag, 
woensdag voormiddag en woensdag 
namiddag).  

Datums : dinsdag 10 en woensdag 11 maart 

De demonstratie zal doorgaan in Waterloo, zaal Jules Bastin (naast het 
gemeentehuis).
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Dageverloop van de activiteit: 
Sessie ‘s morgens :   sessie ‘s namiddags :
09u30 : welkom 13u30 : welkom
10u00 : florale demonstraties   15u00 : florale demonstraties
11u30 : cafetaria & boetiek  16u30 : cafetaria & boetiek 

Ingang bedraagt € 15 voor leden en € 20 voor niet leden. 

Inschrijving vóór 27 januari  (uiterste datum)

De zaal van Jules Bastin biedt uitstekende condities voor iedereen om maximaal 
van de show te kunnen genieten (max. 240 zitplaatsen, alle faciliteiten van een 
theater). Het zal dus de ideale gegelegenheid zijn om grootschalige werken te 
bewonderen alsook de diverse tendensen van de bloemsierkunst.

Bij elke sessie wordt u verwelkomt door een welkomstdrankje. Een cafetaria 
en een boetiek (kleine charmante voorwerpen, zoals we ze graag hebben bij de 
RBFAS, rond Pasen en lentedecoratie ) zullen eveeneens toegankelijk zijn.

Details (inschrijving, uurrooster, toegang, resto’s in de buurt en bijkomende 
info i.v.m. aanvullende bezoeken) met betrekking tot dit evenement zullen u 
toekomen via uw afgevaardigden. 

Zoals op ons laatst nationaal evenenment, kersttentoonstelling in het Parlement, 
verheugen we ons op uw aanwezigheid in Waterloo. Uw enthousiasme en massale 
deelname zijn essentieel voor het wel functioneren van onze Club. 

ALGEMENE VERGADERING – donderdag 23 april 

Alle leden van de Raad van Bestuur, de effectieve leden en de afgevaardigden 
zullen per mail/brief uitgenodigd worden voor onze algemene vergadering op 
donderdag 23 april 2020 om 9u30 stipt. Deze zal doorgaan in de zalen van de 
Koninklijke Bibliotheek van België, Keizerslaan 4,1000 Brussel. 

Daarna wordt u uitgenodigd voor een gezellige lunch. Leden die wensen deel te 
nemen aan de Algemene Vergadering zijn welkom. Gelieve vooraf het nationaal 
secretariaat hiervan te verwittigen.

GENTSE FLORALIËN - mei 2020

Vanaf 1 tot en met 10 mei 2020 zal de stad Gent in het teken staan van de 
Floraliën. De iconische locatie Floraliënhal in het Citadelpark vormt 10 
dagen lang het decor voor de mooiste creaties van nationale en internationale 
topfloristen, siertelers, tuinarchitecten en kunstenaars. Die liefde voor Gent 
staat ook symbool voor het campagnebeeld van het thema ‘Het Paradijs, mijn 
wereldse tuin’. Deze editie valt samen met het jaar van de gebroeders van Eyck 
en de zeshonderdste verjaardag van het Lam Gods, een belangrijke inspiratiebron 
voor deze bloemententoonstelling. De 2020 floraliën biedt 1,5 hectare overdekte 
tuin, 1,5 km ontdekkingsparcours en meer dan 500.000 bloemen en planten. Een 
participatief project zal vanaf de ingang de geschiedenis van de Floraliën, voor 
wat ze in België betekent, hertraceren. 

De bezoeker zal de creaties van scholen en jonge bloemenontwerpers kunnen 
bewonderen: één van de deelneemsters is onze vriendin Anne-Marie Faehres, 
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leraar 2de graad en lid van de afdeling Mons-Charleroi. Met haar team zal ze een 
grote montage, geïnspireerd door de beroemde polyptiek, realiseren om onze 
RBFAS te vertegenwoordigen. De kijker zal zich daarna begeven in het gebied 
van de "top professionele bloemisten" en vervolgens langs een door Geert Pattyn 
versierde gang. Hierna komen we in een kamer, gewijd aan Catalonië, eregast, 
producenten van indoor planten gevolgd door tropische planten. In de grote zaal 
komen de decoraties van de “Boerenbond”, de Rhododendron-groep en een grote 
tuin van de Waalse Federatie aan de beurt. In het Velodrome (kuipke) zal de 
geschiedenis over de 5 Vlaamse provincies getraceerd worden door bloemen en 
planten. De bezoeker heeft ook toegang tot drie grote openlucht eilandjes die met 
name gewijd zijn aan "natuur en gezondheid", de biodiversiteit tuin, de week van 
de beien...

Enkele praktische informaties om uw bezoek gemakkelijker te maken:
Adres: Internationaal Congres Centrum (ICC) in het Citadelpark in Gent, Van 
Rijsselberghedreef 2b1-9000 Gent
Planning: vrijdag 1/05 tot zondag 10/05/2020 van 8 uur tot 18 uur. 
Info en aankopen tickets: 'online' (is interessanter): https://www.floralien2020.be
Route tussen St Pietersstation en het ICC: perron 16: bus 35, 72 of N70. Na 3 
haltes afstappen "Gent Ledeganckstraat". Het ICC ligt op 110 m afstand.
Om het centrale teken van het Lam Gods te bewonderen in het St 
Baafskathedraal: (van 10u30 tot 16 uur en zondag van 13 uur tot 16 uur), St 
Baafsplein-9000 Gent, (25' van ICC). Bus 8 of 5 met halte Gent Heuvelpoort, 
uitstappen bij Gent-Zuid perron 8, daarna de tram nemen op perron 1 (Lederberg-
Gent UZ) en uitstappen (na te haltes) in Gent Korenmarkt perron 3: St 
Baafskathedraal ligt op 260 m.

We hopen dat velen onder jullie de kans zullen krijgen om deze realisaties te 
kunnen bewonderen, en in het bijzonder die van de RBFAS! 

Tot in Gent, van 1 tot 10 mei!

TEST LERAAR 2de GRAAD - 12 Mei 2020

De juryleden organiseren een test leraar traditioneel 2e Graad. 

Datum: 12 mai 2020

Locatie: De Pastorie, Dorpsstraat, 39 - 9831 DEURLE

Prijs: 35 €

Programma:
Botanische test / realisatie van een traditionele compositie conform het 
vervolmakingscursus in traditioneel 
bloemschikken: Hogarth, Groot rond boeket, trofee, asymmetrische driehoek, 
stijlcomposities en boeketten, theorie, noties en principes i.v.m. moderne 
bloemschikkunst, theorie over kleuren.
Vereiste diploma om deze test te volbrengen : leraar 1ste graad traditioneel
Het doel van deze test is om cursussen en kennis te delen, betrokkenheid in deze 
richting zal van de kandidaten verwacht worden.
 
Inschrijving via het secretariaat vóór 1 april 2020 door middel van overschrijving 
van een voorschot van 15 euro op rekening van de BFAS BE97 2900 2268 1449 met 
melding: ‘test leraar traditioneel 2e graad – 12/05/2020’
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Bijkomende informatie via het secretariaat : bfas@skynet.be of bij Brigitte 
Depienne.

Dank u voor uw enthousiasme. We rekenen op u en uw dynamiek om deel te 
nemen aan deze tests met het oog de kwaliteit van opleidingen aan onze leden in 
de diverse clubs te handhaven.

Brigitte voor de commissie van juryleden 

REIS RBFAS – van 5 tot 12 juni 2020

De Côte d’Azur is sinds lang één van de meest bezochte streken ter wereld…
Haar aangenaam klimaat en haar legendarische zonneschijn hebben vanaf het 
eind van de 19de eeuw talrijke persoonlijkheden en artiesten aangetrokken: Belle 
Epoque paleizen, zeer mooie villa’s en weelderige tuinen spreiden zich over heel 
deze zeer mooie streek in Frankrijk.

Wij nodigen u uit om langs heen de steile heuvels, waar de Alpen als mooie 
landschappen in de zee duiken, dit schitterend patrimonium te ontdekken: de 
middeleeuwse dorpjes vastgeklampt aan de rotswanden, de kastelen die het 
achterland verdedigden, de havens langs de kust, de prinselijke verblijven, de 
weelderige tuinen met tropische planten, alsook de talrijke natuurlijke sites…
In het achterland vindt de plantenrijkdom haar middellandse weelde terug: 
pijnbomen, thym, oleanders, reuzen cactussen, percelen met olijfbomen.

Het is dan ook dankzij deze rijkdom aan aromatische planten dat Grasse is 
uitgegroeid tot wereld hoofdstad van de geurstoffen (parfums)

Gelieve uw interesse te melden aan Patricia, op het secretariaat. 
Van zodra de laatste details zijn afgerond (eind januari 2020), zal ze de nodige info en 
een inschrijvingsformulier naar de aangediende personen doorsturen voor de definitieve 
inschrijving.

CLUB
ONZE LEDEN   

Uw lidkaart voor 2020 is in dit januari tijdschrift bijgevoegd. Ze geeft u 
verschillende voordelen, zoals bijvoorbeeld kortingen op de ingangsprijs van 
verscheidene “tuin” manifestaties. Hierna enkele voorbeelden van voordelen die 
we bekwamen bij de organisatoren:

De planten dagen van : Aywiers (Lasnes), Beervelde, Hex, La Feuillerie, Hof en Huis 
(Torhout), Jardinature (Abbaye Maredsous)  
In het buitenland: St-Jean-de-Beauregard (Fr)

Mocht u nog aan andere evenementen denken, waar u soms komt, aarzel niet om 
dit aan ons door te geven! Wij zullen hen vragen of ze akkoord zijn om ons een 
speciale prijs toe te kennen.
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TOETREDINGSBIJDRAGE FAMILIE : 

Graag willen we u even eraan herinneren dat de bijdrage voor familie (wonende 
onder éénzelfde dak) € 94 bedraagt voor 2 personen. Voor € 14 meer, kunt u dus 
een bijkomend persoon inschrijven als lid van de BFAS, wat u enkele voordelen 
geeft wanneer u met 2 wenst deel te nemen aan nationale manifestaties (u betaalt 
de prijs als lid!). 

NIEUWE LEDEN 

Om uw adresboekje up-to-date te houden, geven wij u hieronder de adressen van 
de nieuwe leden. We heten hen van harte welkom! 

Afdeling Gent I
Mevr. De Waele Carine, Mussenstraat 23A, 9070 Heusden, tel. 0489 89 48 06

Afdeling Gent II
Mevr. Delva Dominique, Begoniapark 24/002, 9840 De Pinte, tel 0472 26 31 41

Afdeling Nivelles
Mevr. Morozoff Carine, chemin du Grand Bailli 4, 1400 Nivelles, tel. 067 21 68 69

Afdeling Oostende
Mevr Boel – Boonefaes Anne, Guido Gezellestraat 96, 8400 OOSTENDE,  
tel 059 51 19 94

Afdeling Brussel
Mevr. Van Doorn Janny, Avenue Ste Anne 31, 1160 Auderghem, tel. 0473 28 53 13
Mevr. Duchateau Isabelle, Avenue Cardinal Micara 79, 1160 Bruxelles, tel. 0496 57 12 99

Wijzigingen in het adressenboekje :

Afdeling Marche : Mme. Willemet Marie-Denis, Rue du Vallon 15, 6700 Arlon
Afdeling Enghien-Ath : Mme. Faulx Bontemps Annick, rue de l’école moderne 43/12, 
7060 Soignies
Afdeling Gand I : Sylvine Brasseur : Dendermondsesteenweg 519, 9070 Destelbergen
Afdeling Anvers II : Mme. Nellens Marie-Claire, Domein Nachtegalenhof,  
Jan Janssensstraat 8/11, 2610 Wilrijk. 

OVERLIJDEN 

De afvaardiging van Kortrijk II verloor, met veel spijt,  in een korte periode twee 
leden:

Annie Werquin-Feys, heeft ons plots verlaten op 20 juli. Zij 
was een actief lid en een vaste waarde in onze afvaardiging. 
Na een actief sportief leven tussen haar man, kinderen en 
vrienden werd het langzaam wat stiller rondom haar. We 
zagen dat ze veel rustiger en soms afwezig werd, maar dat het 
zo vlug zou gaan…, verwachtte niemand van ons.

Annemie Vandenweghe-Nevejan verliet ons plots, tijdens haar verlof in 
Frankrijk, op 29 augustus. Met haar hartelijke vriendelijkheid en haar glimlach 
was zij altijd bereid te helpen waar zij dacht dat het nuttig of nodig was. Zij 
was aanwezig toen we naar St Petersburg gingen op uitnodiging van Michael 
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Ranckhof ter gelegenheid van de opening van “the white Nights”. Met haar 
moderne ingesteldheid maakte zij altijd mooie schikkingen. Twee leden van het 
eerste uur dat wij heel erg zullen missen.
Nanette Top, afvaardiging Kortrijk II 

Onze vriendin Monique Vander Elst heeft ons, na enkele 
maanden ziekte, begin september verlaten.
Monique was een trouwe lid van onze delegatie. Ze hield van 
bloemen, natuur, ze was erg creatief en een ware kunstenaar.
We missen haar heel veel. 
Martine de Cambry, afvaarding Dinant 

Andrée tricot heeft, als voormalige piloot, 
onopvallend, haar vleugels met haar vliegtuig 
laten opstijgen voor een nieuwe bestemming. 
Ze hield van reizen en miste geen enkele 
reis georganiseerd door de rbfas, waarvan 
ze effectief lid was. Deze gaven haar veel 
genoegens. Ze was zeer cultureel en had 
meerdere interesses zoals haar passie voor 
bloemen en muziek, zelf bespeelde ze de harp.
Beste Andrée, we zullen je missen en hopen dat 
je, waar je bent, prachtige landschappen zult tegenkomen...
Edith Ledoux namens de Brusselse delegatie

Met droefheid, dien ik het overlijden van één van onze voormalige leden, 
Suzanne Robinet, aan te kondigen.
Ze stierf op de leeftijd van 94 jaar. Zij maakte deel uit van onze afvaardiging sinds 
het begin van de oprichting. Ze was lieflijk, altijd zo spraakzaam en luisterend. Ze 
hield van het vrolijke gezelschap van onze dames. Ze is al vele jaren trouw aan al 
onze activiteiten.  
Anne-Marie Bilquin, delegatie van Marche

Françoise Boel was voor vele jaren afgevaardigde/
schatbewaarster van de RBFAS van Doornik en heeft 
ons aan het einde van vorige zomer verlaten. Gesteund 
door haar man, Paul, heeft ze menige bijeenkomsten 
in het grote huis van Roucourt georganiseerd. Warme 
herinneringen aan haar efficiëntie en haar zin voor 
organisatie. Ze voerde de projecten uit met enthousiasme 
en wijsheid. Haar gedeelde leven tussen Afrika en België 
was intens en moeilijk, maar haar investering in onze 
afvaardiging bracht haar een grote sereniteit, in liefde 

met rozen en haar prachtige tuin. We missen deze mooie vriendschap, dank u 
Françoise voor zoveel mooie uren samen.   
Catherine Dufour en Monique mat uit de afdeling van Doornik

Eind november, op Heilige Catherine, is onze Catherine Grégoire heengegaan. 
We hebben jammer genoeg geen afscheid van haar kunnen nemen. Ondanks haar 
familie-en gezondheidsproblemen had ze altijd een glimlach op haar gezicht. Ze 
hield van bloemen en boeketten en hield ervan om te lachen...
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Catherine behoorde tot de «zeer goede studenten» 
van Moinette. Ze was altijd bereid om mensen om 
haar heen te helpen. Met discretie maakte ze op een 
zeer zorgvuldige wijze in finesse en schoonheid haar 
realisaties. Ze nam voor de eerste keer deel aan de 
laatste internationale bloemenwedstrijd in La Marlagne 
waar ze de categorie «sieraden» koos. Ze kreeg een 
melding voor haar «Diademe en oorbellen”.
Vaarwel Catherine

Caroline van Neste, Brabantse delegatie

De afvaardiging van Stavelot-Spa betreurt het overllijden 
van één van haar leden. Josiane Albert is heengegaan op 
58-jarige leeftijd. Ze is altijd lid van onze afdeling geweest, 
actief op alle fronten, stralend met haar glimlach en goede 
humor. Dankzij haar positie in het gemeentebestuur van 
Malmedy, konden we altijd rekenen op haar steun bij 
bepaalde evenementen. Josiane bracht vaak een vleugje 
humor bij haar prestaties, ze hield zoveel van carnaval.
We zijn haar een GROTE DANK verschuldigd.
Marie-Christine Dethier, afdeling Stavelot-Spa

AANKONDIGING VAN NIEUWE DEMONSTRATIES   

Laurence Cassagne en Joëlle de Moor van de afvaardiging van Doornik bieden 
een demonstratie: 
Duizend sterren (demonstratie rond Kerstmis). Laurence en Joelle nemen u mee 
in de magie van Kerstmis met florale composities waar de ster centraal staat. 
De symboliek van de sterren rond de wereld komt eveneens aan bod. Na de 
demonstratie stellen ze een atelier voor om zelf uw sterren te maken. 

Een andere demonstratie wordt vanaf 2020 eveneens voorgesteld : ‘Beroemdheden, 
een passie voor tuinen & en de botanische tuinen’. Ze zullen zich laten inspireren 
door de passie die beroemdheden hebben voor bloemen en tuinen. Van Leonardo 
da Vinci tot Christian Dior, voor ieder zijn ideale tuin. Ze zullen dit vertalen in 
florale composities. 
Contact en info: ercericlaurence@aol.com

Margaret Ronsse (Brussel) en Josiane Hooghe - De Maubeuge (Brabant) stellen 
vanaf de maand september 2019, een nieuwe demonstratie voor met als titel  
«Op het nippertje».
Josiane en Margaret streven ernaar om emoties, die we soms ervaren bij het 
bewonderen van kunstwerken, een landschap of een poëtische tekst, te delen door 
middel van bloemstukken en hun persoonlijke inbreng. Zalige momenten die ons 
uit de dagdagelijkse routine doen ontsnappen!  
Contact en info: josiane.dm@hotmail.be.

Bernadette Manche, delegatie van Enghien-Ath, presenteert een nieuwe 
demonstratie, gevolgd door een workshop over België ‘Mijn België, zo klein dat het 
zuiden het noorden raakt’. Zij biedt eveneens een andere workshop over het gebruik 
van platte rotan en de realisatie van een tafelschikking (voorafgegaan door een 
presentatie van 3 à 4 verschillende toepassingen).  
Contact en info: Bernadettemanche@gmail.com
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Alexandre Cazin, delegatie van Namen stelt een speelse en zeer creatieve 
workshop voor: boeketten en montages in combinatie met rieten gekleurde 
tafelonderleggers. De tafelset zal worden gesneden, gebogen, gevlochten om reliëf 
in uw montage te geven. Het niet plantaardig materiaal wordt geleverd. Bloemen 
en bladgroen te bespreken met de afvaardiging.  
Contact en info: alexandracazin@oulook.be of 0476 45 47 45

Myriam Polus en Colette Mercier, delegatie van Mons-Charleroi bieden een 
nieuwe mini demonstratie met als thema «de bloemrijke en gulzige waaier“, gevolgd 
door een workshop met de vervaardiging van een waaier dat zal verwerkt worden 
in een montage naar keuze (modern, klassiek, enz…). Vanaf November 2019 (niet 
in januari en februari 2020). Contact en info: Myriam.snyers@skynet.be

Véronique Compère stelt een nieuwe demonstratie voor vanaf september: 
«Les fleurs en voient de toutes les couleurs» contrasten en kleuren, eventueel gevolgd 
door een workshop.   
Contact en info: vero.compere@gmail.com

Françoise Spitaels stelt vanaf de tweede helft van 2020 een nieuwe demonstratie 
voor in het thema «Fleurissons nos objets de chine». Met de uit de vlooienmarkt 
(‘chiner’) gevonden objecten zal men zes traditionele of moderne boeketten 
(afhankelijk van de support) creeëren. Deze objecten kunnen uit verschillende 
materialen vervaardigd zijn: riet en koper, gietijzereren bekkens, ijzeren Medici, 
hout en porselein. 
Contact en info: f.Spitaels.Pilette@gmail.com

We vragen aan alle demonstratrices om hun nieuwe demonstraties te willen 
doorgeven aan het secretariaat telkens vóór het begin van een nieuw semester, 
met ander woorden, vóór 15 juni of vóór 15 december.

BUITENLAND
2020

WAFA – 13de INTERNATIONALE BLOEMENWEDSTRIJD – JAIPUR INDIA

Deze wedstrijd zal plaatsvinden van 24 februari tot 1 maart met als algemeen 
thema «Grand Floral Affair»  
Info : www.wawaindia.com

52Iste INTERNATIONALE BLOEMENWEDSTRIJD 2020 - MONACO

Zal doorgaan op 16 mei 2020 
www.gardenclub-monaco.com 
info : gardenclub@monaco.mc 

Bijkomende inlichtingen te verkrijgen bij Patricia.
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VERSLAGEN
WERKGROEP VOOR LERAREN MODERN – 23 
september  

Op 23 september organiseerde Mit 
Ingelaere het tweede deel van haar 
werkatelier voor leraren modern 
bloemschikken. De voorgestelde 
thema’s waren verrassend, origineel 
en richtten zich vooral op nadenken: 
«duizend en meer» of «Ik vlieg». Dit 
laatste thema inspireerde velen om 
een moedige compositie samen te 
stellen. Met «Duizend en meer” kon 
men spelen en een effect bekomen 

door de accumulatie en herhaling van één enkel soort materiaal… Een heel mooie 
uitdaging!

DAG VAN DE AFGEVAARDIGDEN – 24 september

Op 24 september 2019 werden onze afgevaardigden, 
op initiatief van onze voorzitster en bestuursleden, 
uitgenodigd voor een bezoek aan de stad Hasselt 
om hen te bedanken voor het werk dat zij tijdens 
hun mandaat hebben verricht. Het programma werd 
«georkestreerd» met de hulp van onze vriendinnen van 
de afdeling Hasselt. Drie groepen (één Nederlandse 
en twee Franse) volgden hun gids voor een mooie 

wandeling in het thema: «Hasselt, de hoofdstad van de mode».
De stad, hoofdstad van de provincie Limburg, gelegen tussen de kempen en 
Henegouwen, telde in mei 2017 ongeveer 77.232 inwoners. 
Hasselt is ook een studentenstad met drie Hogescholen en één universiteit (UH).  
Hasselt is altijd al een handelstad geweest die zich sinds de 7e eeuw heeft 
gevestigd, op een zijrivier van de Demer, op het kruispunt van twee belangrijke 
wegen (waaronder Keulen, Aix, Maastricht, Hasselt, Brussel, Brugge). In 
1366 werd, hetgeen op politiek vlak overeenstemde met het graafschap Booz, 
geïntegreerd in het Vorstendom Luik. Deze status duurde tot de Franse revolutie, 
toen dit gebied aan Frankrijk werd gekoppeld en vervolgens, na Napoleon’s 
nederlaag, geïntegreerd werd in het Koninkrijk van Nederland. Na de Belgische 
onafhankelijkheid in 1839, splitste een verdrag de provincie Limburg in twee 
tussen België en Nederland: Hasselt werd de hoofdstad van de Belgische provincie 
Limburg.
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Hasselt heeft zijn geschiedenis niet vergeten: 
vanaf het begin van de wandeling herinneren 
verschillende kleine fonteintjes (het 
Borrelmanneke en de borrelvrouwtje) ons 
eraan dat de productie van jeneverbes, in de 
16de eeuw, de wol-industrie had overgenomen, 
wat vervolgens werk leverde aan de bewoners. 
Elke zaterdag in november loopt jenever een 
uur lang uit deze fonteinen!

We gebruiken de Maastrichterstraat, bijgenaamd 
«de gouden straat», omdat veel juweliers zich daar 
hebben gevestigd. Sommige gevels hebben nog steeds 
de «Hasselt keramische» decoraties, in «Art Nouveau» 
bloemmotieven. Het keramiek van Hasselt werd vanaf 
het einde van de 19de eeuw zeer gewaardeerd tot 1950. 
Vervolgens, gaan we verder terug in de tijd waar we 
vlakbij de centrale plein, vakwerkhuizen uit de 17e eeuw 
kunnen bewonderen. Het hele historische centrum 

vormt een uitgestrekt voetgangersgebied, met charmante vernieuwde steegjes, terrassen, 
«passages», binnenplaatsen die tuinen zijn geworden... een mooi resultaat. 
Overal komen we prachtige winkels tegen!  Drie verschillende routes zijn mogelijk: het 
«trendy» Hasselt, het «alternatieve» Hasselt, en het «exclusieve» Hasselt, dat zich enkel 
interesseert in grote luxemerken en «het op maat gemaakt». Het zijn de trendy winkels 
die het meest interessant lijken en het meest innovatief: “concept store” of “Life Style” 
waar men eten, kleding, schoenen of zelfs decoratieve voorwerpen kan kopen. De meest 
emblematische is de «Bottega» (Fashion and Food), geïnstalleerd op de industriële site 
van de oude distilleerderijen uit de 19e eeuw, en elegant gerenoveerd. Dit is een mooi 
voorbeeld (onder vele andere) van een succesvolle «verbinding» tussen het verleden en de 
huidige dynamiek van deze stad. Hier en overal, vormen traditie en gedurfde moderniteit 
een mooi geheel: Hasselt blijft elk jaar in september een gigantische foor organiseren 
alsook een grote zevenjarige processie in augustus ter ere van «Virga Jesse», de Maagd van 
de basiliek. Het 14e-eeuwse heilige standbeeld, in Spaanse stijl gekleed, wordt gevierd en 
de reus verlaat het Museum...
Anderzijds, wordt elke zomer «Pukkelpop», 
één van de meest fantasierijke festivals 
gehouden aan de poorten van de stad. De 
stad heeft dan ook als eerste die officiële 
lokaties aangeboden voor het uitvoeren van 
“street art”. 
Op een paar minuten afstand kan men het 
prachtige interieur in barokke stijl, alsook 
het marmer in de basiliek bewonderen 
(met name het hoogaltaar, gered uit de 
cisterciënzer abdij van Herkenrode tijdens 
de Franse revolutie) en/of de gedurfde 
architectuur van het nieuwe gemeentehuis, gebouwd op 11 verdiepingen als één enorme 
scheepsboog. Bewoners vroegen om het gebouw “het schip” te noemen. De toekomst van 
de stad ziet er veelbelovend uit, zoals de toekomstige hedendaagse kunstmuseum nog in 
afwerkingsfase, de Z33, en ook de recent ingehuldigde «Blauwe buurt» met hoogwaardige 
gebouwen en terrassen met uitzicht op het Albert kanaal.
We hebben de prachtige ontdekking afgesloten met een lekkere maaltijd in een helder en 
actuueel kader, en gewaardeerde lokale specialiteiten: stoofvlees met bier, speculoos en 
advocaat... eveneens een mooi Hasselts succes tussen traditie en moderniteit!

Josiane De Maubeuge
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RECYCLAGE DAG TRADITIONNEEL - 15 oktober 2019

Maandag 14 en dinsdag 15 oktober hebben het hele 
team van nationale en internationale juryleden van de 
rbfas twee dagen gewijd voor het organiseren van een 
herscholing voor leraren 1ste, 2e graad traditioneel en 
voor demonstratrices van alle afvaardigingen van het land. 
Meer dan 20 deelneemsters woonden en werkten actief 
mee op dit evenement. De herziening van de schema’s 
alsook de volledige realisatie van de vijf grote traditionele 
boeketten (recht, in L, symmetrische driehoek, langwerpige 
middentafel en rond boeket) werden toegelicht en besproken.  

Vervolgens koos elke leerkracht/demonstratrice voor de presentatie van één van 
deze boeketten om deze vervolgens te laten onderwerpen aan een objectieve en 
competente raadgeving van de juryleden.

Het doel is ervoor te zorgen dat de modellen die de docenten aan hun studenten, 
binnen de verschillende afvaardigen, voorstellen, in heel België, overeenstemmen 
met de eisen en beginselen van de traditionele bloemsierkunst (respect voor 
tekeningen, structuur, schema’s van elke 5 basisboeketten, in harmonie, in balans 
en op schaal).

Algemeen werd aangenomen dat deze dagen zeer leerrijk waren en de investering 
van het jury team zeer gewaardeerd werd. Wij danken hen hiervoor namens alle 
leden.
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VIERUURTJE EFFECTIEVE LEDEN – 21 oktober 2019

In 2020 viert de stad Gent het 600 jarig 
bestaan van het polyptiek “Lam Gods” 
geschilderd tussen 1420 en 1442 door 
de gebroeders Jan en Hubert  Van Eyck.
Op initiatief van Marie-Claire Nellens, 
vice-voorzitster van de RBFAS, die het 
evenement organiseerde, kregen onze 
effectieve leden de gelegenheid om de 
voordracht bij te wonen  van Mevrouw 
Christine Demeunynck, gewijd aan het 
symboliek van de florale afbeeldingen 
in dit werk.

Als achtergrond voor gans het doek worden natuur, planten en bloemen 
weergegeven op zeer nauwkeurige wijze en zijn dus  herkenbaar, niet tegenstaand 
de botanische wetenschap nog in haar kinderschoenen stond.
Tijdens de Middeleeuwen werden de geboekte voortuitgangen van de oudheid 
grotendeels verloren.  De specialisten in de plantkunde hebben tijdens deze 
periode weliswaar in al de geschreven werken kleurtekeningen bijgevoegd, maar 
helaas hebben kopiisten vele verdraaiingen ingebracht in die middeleeuwse 
medicinale herbaria.
In de XIIIe eeuw hebben de eerste universiteiten in de westerse wereld geleidelijk 
aan, via het Iberische schiereiland, kunnen genieten van de aanzienlijke inbreng 
van de islamitische geleerden.  
In die tijd, en nog gedurende gans de Renaissance, is de “Theorie van de 
Handtekening” een poging om de wereld te verstaan waarin het uiterlijke van 
planten geacht wordt hun medicinale functie te onthullen.  
Daar alle wezens in het universum geschapen werden door God om de mens te 
dienen, moet God ook tekens geplaatst hebben bij deze wezens opdat de mens 
zou kunnen afleiden wat het therapeutisch effect was dat de schepper hen had 
toegewezen. Het is in deze context dat de gebroeders Van Eyck hun polyptiek 
opstellen: aan het begin van de XVe eeuw begint de wetenschap te vorderen en de 
schilders proberen deze zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven.
Als Van Eyck eraan houdt dat al deze planten zouden herkend worden, dan is het 
steeds met een oog op de spirituele realiteit.
Op het centraal luik zijn er aldus 44 planten die met  nauwkeurigheid  
geïdentificeerd zijn, wat een oprechte ode is dat Van Eyck schildert om de 
schoonheid van de schepping te vieren.
De getoonde flora is gedeeltelijk inheems, typisch van de kalkachtige gronden van 
de Maasvallei of de zanden van de Kempen waar Van Eyck gewoond heeft en dus 
goed kent zoals de Saxifraga, de Primula officinalis of de Polygonatum (zegel van 
Salomon). Zoals altijd is de keuze van de welomschreven plant gerechtvaardigd 
door de symbolische waarde die eraan gehecht is: de Primula die vanaf eind 
Februari bloeit wordt Sint Pieterskruid genoemd en de Polygonatum (Zegel van 
Salomon) staat voor een beschermende plant verbonden aan de Maagd Maria.
Anderzijds kan men ook meer exotische planten terugvinden in dit werk.
Van Eyck heeft waarschijnlijk in boeken de beschrijving van bepaalde 
middellandse zee planten kunnen terugvinden waarmee hij zijn visie van een 
hemelse Jeruzalem verfraait. 
Men mag echter ook niet uit het oog verliezen dat de schilder, die in opdracht van 
Filips de Goede een schilderij diende te maken van diens toekomstige echtgenote, 
in de gelegenheid was geweest om zelf de flora van het Iberische schiereiland te 
ontdekken: zoals de cederboom (levensboom, daar bloemen en vruchten samen 
groeien), de granaatappel (symbool van maagdelijkheid vanwege zijn gesloten vrucht), 
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de cipres (teken van droefheid en rouw omdat met dit houtsoort het kruis van 
Christus zou vervaardigd geweest zijn) …
Men ziet tevens de voorstelling van een hybride tussen de pompelmoes 
en een citroen of de vrucht van de granaatappel (dus een citroen) die 
het “verboden vrucht” zou zijn uit het Oude Testament volgens enkele 
geleerde Joden (in tegenstelling tot de appel of Malus (het kwade) vermeld 
in het Christendom.
Het staat vast dat Van Eyck contact heeft gehad met geleerden van Joodse 
oorsprong zoals blijkt uit de drie planten in de handen van de 3 personen 
op de eerste rij: een ent van een olijfboom voor de persoon met de blauwe 
jas, een kroon van laurier voor deze in het wit gekleed en een wilgentak voor deze in 
het groen.  Met zijn drieën, dragen zij de drie takken voorgeschreven voor het Joodse 
feest “Soucot”.
Daarenboven is voor de Christenen de olijfboom een verwijzing naar de brief van 
de heilige Paulus aan de Romeinen, en de laurier herinnert aan de verrijzenis en 
het hernieuwen van het geloof.
Het is zeker vooral de symboliek van de christelijke iconografie dat de kunstenaar 
geleid heeft. Hier zijn enkele voorbeelden:
De witte leliën, symbool van onschuld en zuiverheid van de Maagd Maria, de 
muurbloem waarvan de 4 bloemblaadjes terugwijzen aan het kruis van Christus, 
de Iris waarvan de 3 bloemblaadjes de Heilige Drievuldigheid oproepen, de 
klimop verbonden aan het begrip trouw, het meiklokje aan nederigheid, het 
madeliefje aan onsterfelijkheid, de Buxus aan de overwinning van het eeuwig 
leven,  de bastkever varen aan de moed van het geloof, de pioen (alhoewel 
afkomstig uit Zuid-Europa was deze al aanwezig in de middeleeuwse tuinen) 
gezien als een roos zonder doornen in het beeld van Maria, de muurbloem 
herinnert aan de steen dat het graf van Christus sloot en weggeduwd werd bij de 
Verrijzenis …..
Zelfs de manier waarop de bloemen geschikt zijn, versterkt hun symboliek: zo 
wordt op de doeken van de Vlaamse Primitieven, de lelie altijd voorzien van een 
zeer lange stengel die de bloem verwijdert van de vaas.
Het was de wil van de kunstenaars om de zuiverheid van de Maagd Maria nog 
sterker te symboliseren, door die ver boven de menselijke wereld te plaatsen!
Uit zorg voor realisme (natuurlijk in opdracht van het spirituele) heeft de 
kunstenaar rekening gehouden met de bloeiperiode van de geschilderde planten: 
hij heeft de bloemen van het duizendblad (Achillea) niet geschilderd daar deze 
slechts vanaf juni bloeien en niet met Pasen, dat wordt opgeroepen door de 
opoffering van het Lam. 
Daarentegen wordt de Aalbes of trosbes weergegeven in bloei en nog niet met 
zijn vruchten. Van Eyck heeft deze Aalbesstruiken kunnen zien daar deze reeds 
aanwezig waren in de tuin van het Prinsenhof te Gent. (Het Prinsenhof: verblijf 
van de Graven van Vlaanderen vanaf de XVe eeuw en later Filips de Goede en 
het Hof van de Hertogen van Bourgondië) Heden ten dage is alleen het torentje 
aardewerk “het Rabot” het overblijfsel. Het is ook spannend zich te interesseren 
aan de gekozen kleuren. De alomtegenwoordigheid van het groen in het werk 
betekent tegelijk vruchtbaarheid, moed en hoop op het hiernamaals.  (In 1200 
beslist het pausdom dat groen een van de 4 liturgische kleuren wordt verbonden 
met de “gewone tijd”. Eenzelfde kleur kan twee betekenissen hebben zoals het 
rood dat zowel liefde als leed oproept. De keuze van een bepaald specimen is 
ook betekenisvol: zo is de Rosa Gallica officinalis of apothekersroos, verbonden 
aan de Maagd Maria, terwijl de Rosa Canina, een soort braamstruik met harde 
doornen, het hoofd van een duivel of een pelgrim, die wil boeten voor zijn 
zonden, aanraakt. Een persoon (in dit geval de Maagd Maria) verzamelt enorm 
veel symbolen: Op haar kroon vindt men tegelijk meerdere soorten bloemen 
alsook parels en kostbare edelstenen.
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Hier is de spirituele betekenis:
Lelies roepen maagdelijkheid op, de rode rozen van Damascus met hun heerlijke 
geur, ingevoerd in Europa in 1254, verwijzen naar de liefde, het meiklokje brengt 
geluk en de akelei met gebogen spoorstaaf is symbool voor nederigheid.
Voor wat de kostbare stenen betreft, de diamant symboliseert het licht, de blauwe 
saffier. stelt de hemel voor en de groene smaragd de aarde.
Er is nog zoveel te vertellen over dit ontzagwekkend werk …..
Dit zal mogelijk zijn tijdens de grote tentoonstelling “Van Eyck, een optische 
revolutie” die zal plaats vinden in het MSK (Museum voor Schone Kunsten) te 
Gent, vanaf 1 februari 2020 tot 30 april 2020
Deze tentoonstelling zal draaien rond de 8 buiten luiken van deze polyptiek 
die uitzonderlijk werden uitgeleend door Sint Bavo. Tevens zullen meer dan 
100 schilderijen, miniaturen, beeldhouwwerken en tekeningen daterend uit 
dit schitterend laatmiddeleeuws tijdperk in Vlaanderen en de Lage Landen van 
Bourgondië ook worden tentoongesteld.
Toegang alle dagen van 09.30 tot 19.00 uur – schoolvoormiddagen op dinsdag en 
donderdag – Vooraf betaalde inkomkaarten à 20 

Het centraal luik (met het Lam) recentelijk gerestaureerd is te zien van 2/1/2020 
tot 30/06/2020 in de Sint-Baafskathedraal, St Baafsplein (van 10.30 tot 16.00 uur 
en op zondag van 13.00 tot 16.00 uur – inkom: 4 €)
Het zal dus mogelijk zijn, dezelfde dag, een bezoek te brengen aan de Floraliën 
(van 1 tot 10 mei 2020 van 8.00 tot 18.00 uur) – online inkomkaarten à 20 € : 
www.floralien2020.be en het centraal luik te bewonderen in Sint Bavo. 
De rit tussen Citadelpark (ICC) en Sint Bavo duurt ongeveer 25’. Vervoer:
Bus 5 of bus 8 (Gent Arteveldepark – AZ St Lucas ter hoogte Gent Heuvelpoort – 
afstappen 3de halte te Gent Zuid – perron 8 – daarna ongeveer 760 m wandelen
Wenst u de wandeling in te korten:
Naar perron 1 – Bus 4 (Ledeberg – Gent UZ) – afstappen 3de halte te Gent 
Korenmarkt, perron 3 -  daarna ongeveer 262 m wandelen.

                       DIVERSEN
ECOLOGISCH ARTIKEL  

CORNUSPLANTEN

De Kornoeljefamilie is zeer ruim: het omvat ongeveer 40 soorten, gaande van 
vaste planten tot bomen van enkele meters. Laten we beginnen met de kleinste: 
Cornus canadensis (1). Het is een bodembedekker, een vaste plant van 10 tot 
15cm hoog. Vestigt zich vrij traag, half schaduw, in neutrale of zure grond. De 
bladeren zijn groen en worden in de herfst rood-paars. Elke stengel geeft 4 grote 
witte bracteeën of schutbladen in mei/juni omringd door kleine groene bloemen, 
veranderend in rode bessen en geliefd door vogels. Waarschuwing: houdt niet van 
droge bodems in de zomer en vormt mooie tapijten.
Laten we overgaan naar de kleurrijke hout-gehoornde, die we intensief gebruiken 
in onze wintercomposities. Als we ze laten groeien, kunnen ze na 10 jaar 2 tot 3m 
bereiken. Om hun schors te versterken, moeten ze elk jaar, in maart, zeer ernstig 
worden gesnoeid wanneer de nieuwe bladeren verschijnen. Elke bewaarde knop 
zal een nieuw gekleurde stengel vertonen die de tuin de hele winter zal oplichten. 
Sommige variëteiten: Cornus alba, kleurrijk gebladerte voor de herfst, goudkleurig 
bij de aurea (2), paars-rood bij sibirica (3). Cornus sanguinea Midwinterfire en 
Anny’s Winter Orange: jonge rode stengels met  oranje of gele gradaties.  
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Eindelijk Kesselringii: praktisch zwarte schors, paars gebladerte in de herfst.
In de struik/kleine boom categorie wordt Cornus mas gebruikt als haagvormige. 
De voordelen: honinggevende winterbloesems (late winter/vroege lente) brengen 
een veelheid van eetbare vruchten voort, de kornoeljebessen. Afgezien van de 
bijen die dol zijn op het stuifmeel van de bloemen, vallen de vogels voor de op 
de bodem achtergelaten vruchten en de hazen op de bladeren... Het harde en 
elastische hout is erg befaamd bij de meubelmakers. De mooiste plantensoort: 
Golden Glory, tot 3 m ongesnoeid (4) en zijn bladeren (5).
De Cornus kousa en Cornus florida behoren tot de meest geliefde struiken/
kleine bomen categorie. Tijdens de tuinbezoeken worden de «bloemendames» 
heel enthousiast voor deze soorten. De Cornus kousa is afkomstig uit Azië, 
voornamelijk uit Japan en Korea, en bloeit in juni op een achtergrond van jonge 
bladeren. Het fruit wordt daarna bijzonder geaprecieerd door de vogels (6). De 
Cornus florida komt uit het noorden van de VS, en bloeit eerder in april-mei, op 
kaal hout wat de massieve bloei nog spectaculairder maakt. De «bloemen» (hier 
ook bracteeën) varieren volgens soort van wit, roze of paars rood getinte kleuren. 
Enkele Foto’s: C.  florida Cloud Nine (7) en C. florida Rubra (8 en 9), C. florida 
Cherokee Princess (10). Het is mogelijk om de gekozen varieteit aan te passen aan 
de beschikbare ruimte in de tuin, bijvoorbeeld de rose Cornus kousa Dwarf Pink 
(1m50 na 10 jaar). De meeste andere variëteiten bereiken 3 tot 5 m na verloop van 
tijd. Een extra aandachtspunt voor veel van deze Cornussoorten: een prachtig 
gekleurd blad bij het vallen van de bladeren in de herfst.
Tot slot, de laatste categorie, de extreem grafische bomen. Allereerst de Cornus 
alternifolia Argentea (11), die langzaam groeit in opeenvolgende verdiepingen, 
totdat het 5m bereikt. Het gepanacheerd blad is ook erg aantrekkelijk.
En dan mijn absolute favoriet: de Cornus controversa Variegata (12). Ik plantte 
deze boom bijna 20 jaar geleden, en het overschrijdt vandaag 6m, ondanks een 
hevige storm... Het is mooi in elk seizoen, met of zonder bladeren, maar het is 
schitterend wanneer de crèmekleurige bloemen hun intrede doen... Het vereist 
wel een vochtige bodem.
Ik hoop dat dit artikel een aantal van jullie zal inspireren. Persoonlijk vind ik dat 
de aanwezigheid van deze plantensoort onontbeerlijk is in mijn tuin!
Viviane Jacquet
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GARDEN PARTY – AFDELING LUIK zomer 2019

Al vele jaren ontmoeten de leden van de afdeling Luik 
elkaar in de zomer voor een «tuinfeest» (een plezerige 
bijeenkomst in de tuin). We vinden twee maanden 
zonder elkaar te zien, laat staan om niet meer over 
bloemen en vriendschappen te praten, een beetje te 
lang. Vandaar het idee om elkaar te zien in een door 
één van ons ter beschikking gestelde tuin... Dit jaar, 
heeft Monique Bonjean haar haar tuin en terras 
vriendelijk voorgesteld om ons te verwelkomen. 
We hebben de stijl en de formule aangepast,  van een 
tuindiner naar een “Englisch Tea-Times”.
Koffie, thee, bubbels, wijnen en voor het buffet de 
favoriete specialiteiten of voorbereidingen (zoutige als 
zoetige) zorgvuldig door ieder van ons klaargemaakt. 
Lekkere zalmhapjes, diverse mini sandwiches, sappige 
taarten en gebak decoreerden het buffet. De koningin 
van Engeland was niet uitgenodigd, maar we waren 

het er allemaal over eens dat de bloemenhoedjes rigoureus waren! De bloemen, 
de kleuren, het groen van de vervaardigde bloemenhoedjes hebben wonderen 
verricht en gaven leuke en grappige commentaren. We wandelden door de 
prachtige tuin van Monique om de massieven en struiken te bewonderen om de 
namen van deze vaste planten en struiken herop te frissen.
We poseerden met z’n allen voor de traditionele groepsfoto (met hoed) in de zon 
en in de tuin. 
Het was een leuke middag, we spraken over bloemen, familie, vakanties en we 
hebben onze roddels wat bijgewerkt....
Kortom, een echte «Garden-Party»

Jacqueline Wuillaume, Luik

ONZE LEDEN HEBBEN TALENT 

ANTICA NAMUR – 9 tot 17 november 2019

Zoals ieder jaar in de maand november en reeds 42 jaar, heeft in Namen de grote 
antiekbeurs plaats. Zoals gebruikelijk, heeft de afvaardiging van Namen, en deze 
keer bijgestaan door een team van Marche en Mons-Charleroi, de gangen van dit 
evenement gedecoreerd. De keuze van een algemeen thema was voor de antiquairs 
een moeilijke opgave, dus hebben we zelf het thema van onze montages gekozen: 
glas en transparantie. We hebben ons laten inspireren door de route van de 
glastentoonstelling “fragile” ter plaatse te bezoeken. 

Onze glazen vazen, transparant of getint, glasscherven of kiezels van glas, flessen 
of bekers hebben een plaats gevonden op grote zwarte sokkels. De anjers en 
rozen verwerkt als een bal, in cascade, in een massa speelden de hoofrol in onze 
realisaties. Ook het groen, letterlijk de kleur, vond plaats in  verschillende werken 
onder de vorm van bladgroen, mos, equisetums, steelgrass… Inderdaad, onze 
montages hebben de bezoekers aangesproken, trouw en nieuwsgierig, maar ook 
de antiquairs die ons hebbben zien werken. Al deze vriendelijke commentaren, 
aanmoedigingen en soms zelfs bewondering, geven ons de stimulans om volgende 
jaar opnieuw onze creativiteit en enthousiasme ten dienste te stellen. 

Alexandra Cazin
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TENTOONSTELLING IKEBANA – Oktober 2019

Monique van den Driesche (leraar traditioneel 2e graad en modern, Brusselse 
delegatie) nam deel aan de jaarlijkse tentoonstelling van studenten van Mrs. 
Atsuko Bersma, «Tonsen Ikebana-tentoonstelling» in de botanische tuin van 
Meise, gehouden op 12 en 13 oktober 2019.   

Haar compositie zwart-wit, tijdloos en vol elegantie, heeft een veeleisend publiek 
verleid.

BEZOEKIDEEEN 2020

Tot 15 maart 2020 presenteert Keramis 

(centrum van keramiek, Place des Fours-Bouteilles nr. 1 in 
7100 La Louvière) een tentoonstelling gewijd aan Bai Ming, 
hedendaagse Chinese keramische kunstenaar (trillingen van de 
aarde).
Info@keramis.be, tel 064 23 60 70
http://www.keramis.be/

20ste editie in de maand van de helloborus, van 1 tot 29 februari 2020

Alle dagen in de maand februari: Kwekerij “Wilgenbroek”, Wilgenbroekstraat 
60, 8020 Oostkamp. Florale installatie door Tomas de Bruyne, ‘s werelds meest 
complete collectie van helleborussen, beeldhouwkunst tentoonstelling, florale 
kunstworkshops, rondleiding op zondag 9,16 en 23/2 om 11 uur.

Tea room van 11 tot 17h tijdens het weekend in fébruari.  
Info : 050 40 50 30 - mail: info@hetwilgenbroek.be - www.hetwilgenbroek.be
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