
NIEUWSBRIEF Fleur&Lingua – November 
 

NIEUWE WEBSITE FLEUR&LINGUA: https://fleur-lingua.be/  

 

Fleur&Lingua bestaat reeds meer dan 10 jaar, tijd om de website in een nieuw jasje 

te steken. Een website boordevol ideeën en leuke bloemencreaties die ik via deze 

weg te koop aanbied. De website zal regelmatig aangevuld worden met nieuwe 

creaties die ik zelf ontwerp.  

 

Ontdek hier de nieuwe versie met het aanbod voor de herfst. Deze maand staat de 

schitterende sierappel Red Sentinel in de kijker.  

 

 

BESTEL NU EEN SFEERVOL BLOEMSTUK VOL HERFSTGLOED 

 

Hieronder vind je twee adventscreaties die je nu kunt bestellen.  

 

Ontdek ook alle andere herfstcreaties op mijn nieuwe website (https://fleur-

lingua.be/bloemschikken/), prijs op aanvraag.  

 

Contacteer me voor een bloemstuk op maat.  

 

NIEUWE CREATIE VAN FLEUR&LINGUA 

 

Adventskrans vol herfstgloed  

 

 
 

De verse bloemen kunnen vlot vervangen worden door nieuwe op aanvraag. De 

basiskrans met berkenschors blijft jarenlang mooi 

 

AFMETINGEN: 

Diameter 35cm – ook beschikbaar in grotere maten 

 

PRIJS: 

€35 

https://fleur-lingua.be/
https://fleur-lingua.be/bloemschikken/
https://fleur-lingua.be/bloemschikken/


Adventskrans met Amerikaanse eik 

 

 
 

De verse bloemen kunnen vervangen worden op aanvraag, je kunt er later ook 

kerstballetjes in verwerken om de kerstsfeer in huis te halen. 

 

AFMETINGEN: 

Diameter 35cm – ook beschikbaar in grotere maten 

 

PRIJS: 

€25 

 

BLOEMENUITSTAP 

 
 

De maanden oktober & november staan in het teken van herfst! 

 

Herfstig Appeltern staat geheel in het teken van de najaarspracht van de natuur. 

Een deken van rode, gele en oranje bladeren bedekken de voorbeeldtuinen van De 

Tuinen van Appeltern, nú is de tijd om de tuin in te gaan! Herfstig Appeltern prikkelt 

alle zintuigen... 



HERFSTIG APPELTERN op een rijtje: 

• Het park in herfstsferen in oktober en november; 

• Klimmen, knutselen, speuren en smullen met Kabouter Kas voor de 

allerkleinsten met speciale kinder-activiteiten in de herfstvakantie; 

• Herfstig versierde restaurants met heerlijke herfstarrangementen zoals de Herfst 

High Tea; 

• Fotowedstrijd Herfstig Appeltern waarin je je skills als fotograaf kunt laten zien; 

• Sfeervol ingerichte huisjes die al je zintuigen prikkelen; 

• Prachtige kunstexpositie in Onze Entree met werken van onder andere Rien 

Poortvliet; 

 

BOOM IN DE KIJKER : RED SENTINEL 

 

 
 

In de herfstukken hierboven heb ik gewerkt met de schitterende sierappel Red 

Sentinel, een ideaal appeltje voor het bloemschikken dat heel lang zijn stevigheid 

behoudt, zowel aan de boom als in bloemstukken.  

Eenmaal aangeplant in je tuin heb je na twee jaar reeds massa’s appeltjes. Pluk ze 

ten laatste voor de eerste vrieskou, want dan verliezen ze hun glans, hoewel ze de 

hele winter door een sierelement vormen in de tuin. Geniet ook van de 

bloesempracht in de lente, de bijen zijn er ook dol op. Het boompje blijft eerder 

klein en heeft afhangende takken zodat je makkelijk kunt plukken. Bovendien is het 

ook een bestuiver voor andere appelbomen.  

 

Tips voor het bloemschikken met Red Sentinel: 

- Poets de appeltjes op met een stukje keukenrol, ze gaan dan prachtig blinken 

- Prik een tandenstokertje recht door het klokkenhuis van het appeltje, zo gaat 

het niet rotten en heel langzaam indrogen. Prik alles in je bloemstuk en 

geniet van de kleurtjes 

 

 

 

 
Wens je deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen?  

Mail naar: regine@fleur-lingua.be  

https://appeltern.nl/nl/herfstig_appeltern/speciaal_voor_kinderen/
https://appeltern.nl/nl/herfstig_appeltern/arrangementen/
https://appeltern.nl/nl/herfstig_appeltern/arrangementen/
https://appeltern.nl/nl/park_bezoeken/accommodaties/accommodatie_onze_entree/
https://rienpoortvlietmuseum.nl/over-rien-poortvliet
https://rienpoortvlietmuseum.nl/over-rien-poortvliet
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