
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, Janine of Alieke.

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 voldoet u tijdens de workshop.

Voorjaarsprogramma 2018 FEBRUARI

Stoere krans met mos, takken en voorjaarsbolletjes
Een krans omwikkelen we met mos en verschillende takken. Tussen de takken 
plaatsen we diverse bloembolletjes voor het ultieme voorjaarsgevoel. 
Erg leuk om te hangen of te leggen. 
Datum: donderdag 8 februari

EEN AVOND VOOR DE KEALS!  
Valentijnsbloemstuk
Hoe leuk is het om jouw valentijn te verrassen met een door jou gemaakt 
bloemstuk? Deze avond staat in het teken van stoer en robuust. Een lekker biertje  
en worstplankje zullen hierbij niet ontbreken. 
Datum: dinsdag 13 februari 
Prijs: € 49,50 p.p.

Kom maar in mijn huisje
We gaan een voorjaarsbloemstuk maken met daarin verwerkt een vogelhuisje,  
kleine vogeltjes en diverse mooie voorjaarsbloemen.
Datum: donderdag 15 februari

Strak in de rij
Op een vierkante houten diepe ondergrond gaan we een bloemstuk maken in rijen 
gestoken. Hierin verwerken we bloembollen, omwikkeld met touw, wol, mos en  
voorjaarsbloemen. Leuk en hip.
Datum: donderdag 22 februari

MAART

Voorjaarskrans
Een tijdloze klassieker. Een krans van steekschuim opgestoken in de mooie kleuren 
van het voorjaar.
Datum: donderdag 1 maart

Rollende takken 
Van verschillende takken rollen we een koker. Daartussen verwerken we  
voorjaarsbloemen en bolletjes
Datum: woensdag 7 maart en donderdag 8 maart

Twiggy cake
Een stoere, robuuste, en toch lieve taart. De taart wordt omwikkeld met twijgen  
en opgemaakt met schattige bloemen voor het lieve voorjaarsgevoel.
Datum: woensdag 14 maart en donderdag 15 maart
   
Landelijke Paasmand
Een metalen mand vullen we met mos. De bovenkant maken we op met  
verschillende groensoorten, hazelaartakken, eitjes en voorjaarsbloemen.
Datum: woensdag 21 maart en donderdag 22 maart



MAART

Eitjes in de hoogte
We zoeken het hoger op! We gaan de hoogte in. Op een stoere 
manier met hout, eitjes, bolletjes, groen en voorjaarsbloemen. 
Datum: maandag 26 maart en dinsdag 27 maart
   
Traditionele tafelloper
Een langgerekt, laag bloemstuk. Voor een frivole voorjaars- 
uitstraling werken we met hazelaar en eitjes.
Datum: woensdag 28 maart en donderdag 29 maart

APRIL

LUXE WORKSHOP
Landelijke ladder
Op een houten trap maken we een superleuke, landelijke,  
gebonden festoen. Heerlijk ruikend en helemaal van nu! Een 
hapje en een drankje zullen ook op deze avond niet ontbreken.
Datum: woensdag 4 april en donderdag 5 april
Aangepaste tijd: 19:00 - 22:00 uur
Prijs: € 65,- p.p.
   
Op glazen pootjes
In de openingen in een houten schijf plaatsen we reageer- 
buisjes. Deze dienen zowel als vaasje, als als pootjes. De vaasjes 
vullen we met verschillende bloemetjes. Dit alles zorgt voor  
een vrolijk geheel. 
Datum: woensdag 11 april en donderdag 12 april
   
De uitdaging!
Deze avond dagen we je uit verschillende technieken toe te  
passen. We gaan plakken, vlechten, wikkelen en schikken.  
Een uitdaging voor diegene die echt van bloemschikken houdt.
Datum: woensdag 18 april en donderdag 19 april
   
Koninklijke hoogheid
Met gebouwde boomstammetjes maken we een mooi robuust 
stuk met daartussen bloemen passend bij koningsdag. 
Datum: woensdag 25 april

MEI

Dienblad vol gezelligheid
We gaan een landelijk dienblad aankleden met kleine bloemen-
boeketjes. Deze plaatsen we in schattige vaasjes of kommetjes.
Datum: woensdag 2 mei en donderdag 3 mei
   
Groene weelde
Op een mooie schaal maken we groene bollen van mos en 
groenblijvende plantjes. Leuk voor binnen en buiten.
Datum: woensdag 16 mei en donderdag 17 mei

MOEDER-DOCHTER DAG
Botanische dromenvanger
Een leuke verwen- doemiddag voor de leukste mams en dochter. 
We gaan een dromenvanger maken met touw, lint, wol en 
natuurlijke materialen. Tussendoor worden jullie verwend met 
lekkere hapjes. 
Datum: zaterdag 19 mei
Tijd: 13:30 - 16:00 uur
Prijs: € 27,50 p.p.
   
Een keer iets anders
Een  houten stok omwikkelen we met lang houdbare materialen. 
Aan de stok hangen we verschillende decoraties. Erg leuk en een 
keer iets anders. 
Datum: woensdag 23 mei en donderdag 24 mei

Vierkante zomerkrans
We gaan een kleurrijke vierkante krans steken. 
Zomers, fleurig en vrolijk.
Datum: woensdag 30 mei en donderdag 31 mei

JUNI

Buitenschilderij
Op een frame bevestigen we verschillende potjes die apart  
opgemaakt worden. Leuk voor binnen en buiten.
Datum: woensdag 6 juni en donderdag 7 juni

Schelpentaart
We maken een taart met schelpen en groen dat goed kan indro-
gen. Een eye-catcher waar je heel lang van kan genieten.
Datum: woensdag 13 juni en donderdag 14 juni

Iedereen kent het wel!
Je hebt een vaas en hebt geen idee wat je ermee kan doen. 
Door het laten zien van verschillende bindtechnieken komen we 
samen tot iets leuks.
Datum: woensdag 20 juni en donderdag 21 juni

Verrassingsstuk
Onze vertrouwde afsluiter. Altijd leuk en verrassend. 
Datum: woensdag 27 juni en donderdag 28 juni

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

Op 1 juni ligt het najaarsprogramma voor u 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 op 
zaterdag. Informeer naar de mogelijkheden 
via 074 - 276 10 10.

Bij onvoldoende deelname kunnen wij de 
workshop annuleren. U kunt zich dan in 
overleg inschrijven voor een andere  
workshop of uw inschrijfgeld retour krijgen. 
Annuleert u zelf de workshop?  
Dan vervalt uw inschrijfgeld, maar natuurlijk 
mag u iemand anders laten deelnemen.


