
Workshop programma
bloem en groen

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

 Deurningen. Naast Tuincentrum Borghuis.

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

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

vermeld bij de workshop.

Deelnemen 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 is mogelijk bij de klanten- 
service van Tuincentrum Borghuis tegen 

betaling van € 7,50. Het resterende  
bedrag voldoe je tijdens de workshop.

Geniet van de prachtige kleuren die de herfst te bieden heeft en proef 
alvast de gezelligheid en sfeer van de kerst. Geef je nu op voor één van 
onderstaande workshops. Maak zelf de mooiste decoraraties en ontdek je 
creativiteit. Tip: maak er een leuk uitje van met je vriendinnen of collega’s.

SEPTEMBER

Natuurlijke takken krans
Je gaat een opengewerkte takkenkrans decoreren met natuurlijke materialen zoals 
groen en najaarsbloemen. De krans kan zowel liggend als hangend geplaatst worden. 
De krans droogt goed in, dus je kunt er extra lang van genieten. 
Data: woensdag 19 en donderdag 20 september

OKTOBER

Geurende kruidenfestoen
Haal de heerlijke herfstgeuren in huis met een mooie festoen op plank. Een festoen 
is een hangend bloemstuk dat je aan een muur of deur kunt hangen. Op deze avond 
wikkel je een kruidenfestoen van heerlijk geurende materialen, die je op een lange 
smalle plank hang
Data: dinsdag 9, woensdag 10 en donderdag 11 oktober

Robuuste herfst
Met een prachtig herfstarrangement geniet je ultiem van de herfst. Op een landelijke 
houten ondergrond ga je een robuust herfstarrangement van takken, vruchten en 
andere herfstmaterialen maken.
Data: dinsdag 23, woensdag 24 en donderdag 25 oktober

NOVEMBER

Fonkelkrans
De herfst is hét jaargetijde om het in huis weer gezellig te maken en dat gaat zeker 
lukken met dit arrangement. Je decoreert een zelfgewikkelde moskrans met bessen, 
vruchten en najaarsbloemen en als kers op de taart plaats je bovenop  
een mooi glazen windlicht voor dat sfeervolle fonkelende effect. 
Data: dinsdag 6, woensdag 7 en donderdag 8 november

LUXE WORKSHOP
Landelijk stoer
Op een schaal maak je met een basis van takken een stoere en robuuste schikking 
met ontluikende bloembollen. In combinatie met lichtjes is dit een arrangement 
waar je lang plezier van zult beleven. Extra hapjes en drankjes zullen op deze  
avond niet ontbreken.

Datum: donderdag 15 november
Aangepaste tijd: 19:00 - 22:00 uur
Prijs: € 65,- per persoon

Najaarsprogramma 2018



Een gezellige dag met vriendinnen,  
personeelsuitje of een vrijgezellenfeest? 
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 in overleg inschrijven voor een 
andere workshop of je inschrijfgeld retour 
krijgen. Annuleer je zelf de workshop?  
Dan vervalt je inschrijfgeld, maar natuurlijk 
mag je iemand anders laten deelnemen.

NOVEMBER

White winter
Laat je talent tot bloei komen tijdens deze workshop,  
want deze avond dagen we je uit! Je gaat een white  
winter arrangement maken door te plakken, vlechten,  
wikkelen en schikken. Een uitdaging als je echt van  
bloemschikken houdt.
Data: dinsdag 20, woensdag 21 en donderdag 
22 november

Gevangen adventskrans
Tijdens deze workshop maak je een adventskrans  
van verschillend kerstgroen en vier lichtjes  
omringd met schors. Deze lichtjes kun je aansteken  
in de adventsperiode in de aanloop naar kerst.  
Dit is dan ook een krans waar je tot aan de  
kerst plezier van hebt. 
Data: dinsdag 27, woensdag 28 en  
donderdag 29 november

DECEMBER

Rudolf heet welkom
Onder een houten rendierhoofd 
wikkel je een mooi kerstfestoen van 
verschillend kerstgroen met lampjes. 
Tip: leuk voor aan de voordeur. 
Data: maandag 3 en dinsdag 4 december
Tijden: 09:00 - 11:30 uur en 19:30 - 22:00 uur
   
Takken in de hoogte
Op een basis van witte takken komen technieken als 
wikkelen en lijmen aan de orde. Je gaat kerstgroen wikkelen  
en lijmen met vilt en touw aan deze basis. 
Erg leuk en een keer wat anders.
Data: donderdag 6 en vrijdag 7 december
Tijden: 09:00 - 11:30 uur en 19:30 - 22:00 uur

Klassiek tafelstuk
Je kunt een kerststuk in december kant en klaar kopen in onze 
winkel, maar het is natuurlijk nog veel leuker om je kersttafel  
compleet te maken met een eigen gemaakt tafelstuk. Deze 
avond maak je een royaal en langgestoken kersttafelstuk met 
verschillende soorten kerstgroen en kerstdecoratie.
Data: maandag 10, dinsdag 11 en woensdag 12 december
Tijden: 09:00 - 11:30 uur en 19:30 - 22:00 uur

Less is more
Mooie groenmaterialen, natuurlijke takken en een robuuste pot 
zijn de ingrediënten voor een sober sierraad in je huis.
Een stuk in mooie vergrijsde natuurtinten.
Data: donderdag 13 en vrijdag 14 december
Tijden: 09:00 - 11:30 uur en 19:30 - 22:00 uur

Dennenappel anders
Breng je huis in kerstsferen met dit arrangement van 
dennenappels. De dennenappels omlijsten een decoratief  
kerstarrangement van mooie materialen. 
Data: maandag 17 en dinsdag 18 december
Tijden: 09:00 - 11:30 uur en 19:30 - 22:00 uur

Surprise surprise
De afsluiter van dit workshopseizoen.  
Altijd leuk en verrassend!
Data: donderdag 20 en vrijdag 21 december
Tijden: 09:00 - 11:30 uur en 19:30 - 22:00 uur

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

Wij wensen je een ontspannen, 
creatieve en gezellige avond toe!

Graag tot ziens!


