
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.

ADVENTSLOPER

Woensdag
Donderdag

29 november of
30 november

Tussen een houten loper klemmen we vier adventskaarsen. Daartussen verwerken 
we mooie soorten kerstgroen. Natuurlijk mogen de ballen en de kerstdecora� e niet 
ontbreken.

ADVENTSLOPER

Vrijdag 1 december Tussen een houten loper klemmen we vier adventskaarsen. Daartussen verwerken 
we mooie soorten kerstgroen. Natuurlijk mogen de ballen en de kerstdecora� e niet 
ontbreken.

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 a� angend kerstarrangement. De vaas zelf vullen 
we met een laagje sneeuw en kerstdecora� e voor een mooi winters geheel.

TRADITIONEEL TAFELSTUK

Maandag
Dinsdag
Woensdag

11 december of 
12 december of
13 december

De jaarlijkse tradi� e. Een mooi royaal gestoken kers� afelstuk.

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

Loca� e: 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 koffi  e 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 � jdens de workshop. Telefonisch inschrijven is helaas 
niet mogelijk.
Annuleringsvoorwaarden: Bij onvoldoende deelname kunnen wij workshop annuleren.
In overleg kunt u zicht dan inschrijven 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.

Op een glazen vaas maken we een a� angend kerstarrangement. De vaas zelf vullen 
we met een laagje sneeuw en kerstdecora� e voor een mooi winters geheel.

december ook in de ochtend workshops!


