
NATUURLIJK GEKLEMD

Donderdag 7 september Tussen de twee boomschrijven maken we een rand van groen, herfstbloemen en 
vruchten. Dit alles in de mooie warem kleuren van de herfst

TREE STUMP

Donderdag 14 september We gaan op de natuurlijke tour. Een uitgeholde boomstronk gaan we vullen met 
bessen, vruchten en najaarsbloemen.

UITBUNDIGE HERFST

Donderdag 21 september Tussen een ronde schorsrol steken we een herfstexplosie.

NAJAARSKRANS

Donderdag 28 september Een klassieker! Mooi gestoken, lang houdbare herfstkrans.

EEN ETAGERE VOL GEZELLIGHEID

Woensdag
Donderdag

4 oktober of
5 oktober

Een mooie metale twee-laagse etagere. De onderste laag wordt decoratief 
opgestoken.

HOUTEN LOPER

Woensdag
Donderdag

11 oktober of
12 oktober

We gaan op de natuurlijke tour. Een uitgeholde boomstronk gaan we vullen met 
bessen, vruchten en najaarsbloemen.

IN DE HOOGTE

Donderdag 19 oktober Deze avond staat in het teken van wikkelen. Op een metalen pin wikkelen we een 
herfstspies. Deze spies is lang houdbaar en goed in te drogen

LANDELIJKE POT

Woensdag
Donderdag

25 oktober
26 oktober

Op een landelijke bloempot steken we een losse, veldachtige bloem creatie.

Workshopoverzicht
bloem- en groendecoratie

NAJAAR 2017

SEPTEMBER

OKTOBER

Houdt u ervan om in uw vrije tijd creatief bezig te zijn? 

Dan zit er vast een leuke workshop voor u bij in ons nieuwe najaarsprogramma. 

Schrijf u nu in en wij hopen u te mogen ontvangen in onze mooie boerderij ‘t Borghoes.

Wist u dat er voor groepen vanaf 10 personen speciale workshop mogelijkheden zijn? 
De workshop zal dan plaats vinden op zaterdagochtend van 9.00 - 11.30 uur of op 
zaterdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur. Neem vrijblijvend contact met ons op via 074 - 276 10 10.



AMARYLLIS GEVANGEN IN HET GLAD

Woensdag
Donderdag

1 november of
2 november

In een glas maken we een mooi bloemstuk met in de hoofdrol de amaryllis.

DRAAI MAAR ROND

Woensdag
Donderdag

8 november of
9 november

Op een dienblad maken we een cirkelvormige schikking van ronddraaiende takken. 
De top wordt afgewerkt met een bloementoef.

CRAZY WAVE

Woensdag
Donderdag

15 november of 
16 november

Op ene bestaand rechtopstaand raster gaan  we rijgen, plakken, weven en hangen.

LUXE WORKSHOP  - STOERE PUNTPOT
DE LUXE WORKSHOP START OM 19.00 UUR. U KRIJGT DEZE AVOND OOK EEN HAPJE EN 
DRANKJE AANGEBODEN. PRIJS € 65,-. LAAT U VERRASSEN!

Woensdag
Donderdag

22 november of
23 november

Op een robuuste stoere pot plaatsen we een priamidevorm van takken. Daaronder 
maken we een mooie krans van bloemen en wintermaterialen. Denk hierbij aan 
stoere dennenappels, verschillende soorten mos en mooie bloemen.

TWINKLE, TWINKLE LITTLE STAR

Maandag
Woensdag

4 december of
6 december

Een mooi gebundelde takkenster vormt de hoofdrol in dit mooie geheel. De kleine 
lampjes maken het kerstarrangement compleet.

KERST OP GLAS

Donderdag
Vrijdag

7 december of
8 december.

Op een glazen vaas maken we een afhangend kerstarrangement. De vaas zelf vullen 
we met een laagje sneeuw en kerstdecoratie voor een mooi winters geheel.

TRADITIONEEL TAFELSTUK

Maandag
Dinsdag
Woensdag

11 december of 
12 december of
13 december

De jaarlijkse traditie. Een mooi royaal gestoken kersttafelstuk.

LICHTJES IN DE DONKERE DAGEN VOOR KERST

Donderdag
Vrijdag

14 december of
15 december

Op een houten plateau maken we een langwerpige schikking met daarin kleine 
lampjes verwerkt.

KROAM SCHUDDEN IN DEURNINGEN - VERASSING STUK

Maandag
Dinsdag
Woensdag

18 december of
19 december of
20 december

Onze afsluiter... laat u verrassen!

NOVEMBER

DECEMBER

Locatie: Boerderij ‘t Borghoes naast het tuin- en wooncentrum aan de Vliegveldstraat 2 in Deurningen.
Tijd: van 19.30 - 22.00 uur. In de maand december zijn er workshops van 09.00 tot 11. 30 en van 19.30 - 22.00 uur. 
Prijs: € 32,50. Dit is inclusief alle benodigde materialen, ondergronden en koffie of thee met een heerlijke cupcake.
Inschrijven en betaling: Inschrijven is alleen mogelijk bij de Klantenservice van Tuin- en Wooncentrum Borghuis. Het 
inschrijfgeld bedraagt € 7,50. Het resterende bedrag voldoet u tijdens de workshop. 
Telefonisch inschrijven is helaas niet mogelijk.
Annuleringsvoorwaarden: Bij onvoldoende deelname kunnen wij workshop annuleren. In overleg kunt u zicht dan inschrij-
ven voor een andere workshop of het inschrijfgeld retour krijgen. Als u zelf de workshop annuleert vervalt uw inschrijfgeld. 
Natuurlijk mag u iemand anders laten deelnemen.

december ook in de ochtend workshops!


