
Voorjaarsprogramma 2017

Februari

Gevangen voorjaar

do 9-feb Verschillende voorjaarsbloemen en bollen zijn gevangen door een cirkel van voorjaarstakken.

Het geheel wordt geplaatst op een mooie schaal.

Voorjaars Tompouche

do 16-feb Tussen twee platen schors maken we een vrolijke voorjaarsschikking. Het geheel wordt omwikkeld 

met een stoer touw.

Bollenkrans

do 23-feb Een bestaande krans vullen we met verschillende voorjaarsbollen en mos.

Het geheel wordt omwikkeld met ranken.

Maart

Voorjaar in de bol

wo 1-mrt Tafelschikking met ontluikende takken en allerlei soorten bollen van groot naar klein.

Klassiek gestoken voorjaarskrans

wo 8-mrt Altijd mooi, een klassieker in de bloemsierkunst. Gestoken krans waarin voorjaarsbloemen en bollen

do 9-mrt natuurlijk niet mogen ontbreken.

Onmeunig stoere pot

wo 15-mrt Op een robuuste pot maken we een stuk met twijgen, takken en ranken

do 16-mrt De tussenliggende ruimtes worden opgevuld met mos, bollen en voorjaarsbloemen. 

Tulpen bokaal

wo 22-mrt Op een vierkante pot gaan we in de hoogte werken door middel van takken omwikkeld met touw of vilt.

do 23-mrt Het geheel wordt natuurlijk afgewerkt met verschillende tulpjes, groen en lieve kleine tulpjes met bol.

Schors in de hoofdrol

wo 29-mrt In een schaal plaatsen we opgerolde schors. Tussen de rolletjes maken we een mooie compositie

do 30-mrt van voorjaarsbloemen en mos. Natuurlijk mogen er in deze tijd van het jaar

 de eitjes niet ontbreken.

April

Paaskrans

wo 5-apr Van kronkel hazelaar en kersenbloesem maken we een krans.

do 6-apr Binnen de krans maken we een schikking van bolmos, eieren en bloemen.

Deze week extra worskhops i.v.m. Pasen

Eierbokaal

ma 10-apr Paasstuk gestoken op een bokaal met verschillende soorten eieren. 

di 11-apr Sommigen gaan we breken en vullen we met kleine  bloemetjes.



Paastafelstuk

wo 12-apr Een klassieker….

do 13-apr Mooi royaal tafelstuk. Natuurlijk met groen, hazelaar en voorjaarsbloemen.

Sweet pie

do 20-apr Hoe zoet wil je hem hebben?

Een taart in verschillende laagjes en verschillende kleuren roze en groen.

Deze week i.v.m. Koningsdag alleen op woensdag

Oranje boven

wo 26-apr Op een zelfgemaakt raster schikken we een royaal boeket in de verschillende

tinten oranje. Dit plaatsen we op een glazen vaas.

Mei

Deze week i.v.m. 4 mei alleen op woensdag

Bloementuintje

wo 3-mei De zomer komt langzaam in zicht.

We maken een mooi bloemstuk in de vorm van een vrolijk zomertuintje.

Voor de liefste mams

do 11-mei We gaan een bestaand hart omwikkelen met een bloemenslinger.

Op het hart worden kleine flesjes bevestigd waarin we lieve bloempjes steken.

Los, losjes, losser

wo 17-mei Op een landelijke mand steken we een los en frivool bloemstuk met takken

do 18-mei en zwierige bloemen in vrolijke kleuren.

Week  van 22 t/m 28 mei geen workshops i.v.m. Hemelvaart.

Juni

Luxe worshop - Een warm zomers welkom ( zie voorblad)

do 1-jun Op een decoratieve buitenpot maken we een lang houdbare schikking.

Een vleugje warmte mag daarbij niet ontbreken.

Gebakjes dienblad

do 8-jun Op een dienblad maken we verschillende bloementaartjes,

van groot naar klein, van hoog naar laag.

Zomerexplosie

do 15-jun Laat de zomer knallen!

Een mooi royaal zomerboeket op een glazen vaas.

Verrassingsstuk

do 22-jun Save the best for last.

Laat u verrassen!


