
De workshops worden onder andere
gegeven door Katin, Alieke, Roy en Ruth.

Workshop programma
bloem en groen

De workshops vinden plaats in Boerderij  
‘t Borghoes, Vliegveldstraat 2 in 

 Deurningen. Naast Tuincentrum Borghuis.

De workshops vinden in de avond  
plaats van 19:30 - 22:00 uur,  

tenzij anders vermeld.

Deelname aan een workshop kost 
 € 32,50 p.p., tenzij anders vermeld. 

 Dit is inclusief alle benodigde materialen 
en koffie of thee met iets lekkers.

Inschrijven kan via onze website of  
bij de klantenservice van Tuincentrum 

Borghuis tegen betaling van € 10,-  
inschrijfgeld. Het resterende bedrag  

voldoe je tijdens de workshop.

Voorjaarsprogramma 2019

Ruik de lente! Geniet van alles wat groeit, bloeit en vooral heerlijk geurt.   
Geef je nu op voor onderstaande workshops en haal de frisse voorjaars-
kleuren in huis. Maak zelf de mooiste decoraties en ontdek je creativiteit. 
Tip: maak er een leuk uitje van met je vriendinnen of collega’s.

FEBRUARI

Mijn houten hart 
Je maakt een festoen met stoere materialen, groen en een houten hart als  
eyecatcher. Het geheel bevestig je op een robuuste plank. Het droogt mooi  
in dus een mooi houdbaar arrangement.
Datum: dinsdag 12, woensdag 13 en donderdag 14 februari 

Ingewikkeld
Op een rustieke schaal verwerk je zelfgemaakte bollen en met diverse materialen 
omwikkelde bloembollen. Het geheel werk je af met voorjaarsbloemetjes. 
Datum: dinsdag 26, woensdag 27 en donderdag 28 februari 

MAART

Gevangen voorjaar
Tussen twee houten schijven creëer je een groene rand met daarin verschillende 
voorjaarsproducten. Een echte eyecatcher voor je woning. De ondergrond ga je vast 
vaker gebruiken voor creatieve bloemstukken. 
Datum: dinsdag 12, woensdag 13 en donderdag 14 maart

Losse voorjaarskrans
Als basis gebruik je een bestaande opengewerkte krans waar je verschillende  
groensoorten, bloembolletjes en andere voorjaarsproducten (met een knipoog naar 
Pasen) in verwerkt. Mooi om op te hangen aan je voordeur als een warm welkom 
of als sieraad op je tafel. 
Datum: dinsdag 26, woensdag 27 en donderdag 28 maart

APRIL

Taart in de hoogte
Ken je de bloementaart? In deze workshop maken we hem net iets anders.  
Als basis gebruiken we namelijk een pot, waarop deze taart zijn vorm zal krijgen. 
Laat je verrassen!
Datum: dinsdag 9, woensdag 10 en donderdag 11 april

https://www.tuincentrumborghuis.nl/webwinkel/events/13203/mijn-houten-hart
https://www.tuincentrumborghuis.nl/webwinkel/events/13204/ingewikkeld
https://www.tuincentrumborghuis.nl/webwinkel/events/13205/gevangen-voorjaar
https://www.tuincentrumborghuis.nl/webwinkel/events/13206/losse-voorjaarskrans
https://www.tuincentrumborghuis.nl/webwinkel/events/13207/taart-in-de-hoogte


APRIL

Paaskrans
Een klassieker die niet mag ontbreken op je paastafel.  
Een mooi gestoken krans met daarin diverse voorjaarsbloemen 
en -decoratie.
Datum: maandag 15 en dinsdag 16 april

Stoer Pasen
Op een houten ondergrond maak je een stoer en lang bloemstuk 
met diverse materialen van het seizoen.
Datum: woensdag 17 en donderdag 18 april

MEI

LUXE WORKSHOP  
Stoere eenvoud
Op een mooie robuuste pot ga je een stoer en landelijk bloem-
stuk maken. Diverse groensoorten in verschillende tinten zullen 
de basis vormen. Het geheel decoreer je met stoere landelijke 
materialen zoals stronken, mos en gedroogde materialen voor 
een resultaat waar je lang plezier van zult hebben. 
Een hapje en drankje zullen op deze avond niet ontbreken.

Datum: woensdag 1 en donderdag 2 mei
Aangepaste tijd: 19:00 - 22:00 uur
Prijs: € 65,- p.p.

   
MOEDER-DOCHTER WORKSHOP
Bohemian windgong
Een tak als basis die je gaat versieren met groen, vaasjes,  
bloemen en andere decoratie. Een creatieve en gezellige 
moeder-dochter avond.
Datum: vrijdag 17 mei
Speciale prijs: 27,50 p.p.
   
Plantenkrans
Je gebruikt een met mos omwikkelde krans als basis voor dit  
arrangement. Afgewerkt met vetplantjes en robuuste materialen 
verwerkt tot een prachtig sieraad voor op je tuintafel.
Datum: dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23 mei
   
JUNI

Nautische krans
Je werkt een windlicht, gevangen in een krans, af met stoere 
materialen zoals touw, schelpen, hout en verse bloemen in  
glasbuisjes. Prachtig om lekker lang van te genieten.
Datum: dinsdag 4, woensdag 5 en donderdag 6 juni 

Verrassingsstuk - Vier de zomer
Onze vertrouwde afsluiter van elk workshop seizoen.
Altijd leuk en verrassend!
Datum: dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 juni
   
NIEUW! 

Vanaf nu kun je je voor het nieuwe workshop programma  
online inschrijven en het inschrijfgeld betalen.

Hoe werkt het?
Ga naar onze website: www.tuincentrumborghuis.nl.  
Klik in het menu op worskhops en maak je keuze.

Wij wensen je een ontspannen en plezierige avond toe! 
Graag tot ziens in ‘t Borghoes.

Op 1 juni ligt het najaarsprogramma voor je  
klaar bij onze klantenservice of bekijk het 
online op onze website.

Een gezellige dag met vriendinnen,  
personeelsuitje of een vrijgezellen feest? 
Voor groepen vanaf 10 personen hebben 
 wij speciale workshop mogelijkheden  
doordeweeks en op zaterdag. Informeer 
naar de mogelijkheden via 074 - 276 10 10.

Bij onvoldoende deelname kunnen wij de 
workshop annuleren. Je kunt je dan  
inschrijven voor een andere workshop of 
je geld retour krijgen. Annuleer je zelf de 
workshop? Dan vervalt je inschrijfgeld,  
maar natuurlijk mag je iemand anders  
laten deelnemen.

https://www.tuincentrumborghuis.nl/webwinkel/events/13208/paaskrans
https://www.tuincentrumborghuis.nl/webwinkel/events/13209/stoer-pasen
https://www.tuincentrumborghuis.nl/webwinkel/events/13210/luxe-workshop-stoere-eenvoud
https://www.tuincentrumborghuis.nl/webwinkel/events/13211/moeder-dochter-workshop
https://www.tuincentrumborghuis.nl/webwinkel/events/13212/plantenkrans
https://www.tuincentrumborghuis.nl/webwinkel/events/13213/nautische-krans
https://www.tuincentrumborghuis.nl/webwinkel/events/13214/verrassingsstuk-vier-de-zomer
https://www.tuincentrumborghuis.nl/webshop/events

