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Beste cursisten! 
 

Welkom bij het kerstprogramma 2021 (bijgevoegd ook de voorjaarsworkshop 2022). 
Op de  
Kijk ook op www.markslag.com  of stuur een mail naar info@markslag.com voor meer info. 
Omdat Covid er nog steeds is, kunt u kiezen uit verschillende werkstukken of thuis online (u pikt de 
materialen zelf op en krijgt een link met instructiefilmpje) of bij het Bloemtheater zolang het kan met 
de dan geldende RIVM-richtlijnen.  
… 

                                           ……                    
Komt u ook weer op een van de               Demonstratie op locatie                                                           In uw bedrijf, makkelijk voor uw mensen 
workshops op de Ophelialaan in 
Aalsmeer?  
 
 
Mag ik mij even voorstellen? Mijn vak is “internationaal bloemarrangeur”.  

Ik ben Nicky Markslag en ik heb een internationale reputatie opgebouwd bij het geven van 
professionele workshops, demonstraties en zakelijke bloem adviezen met betrekking tot praktische 
marketing, stijlen, techniek en trends. 

Onder anderen voor bedrijven geef ik bloemworkshops, masterclasses, teambuilding, creatieve 
partner- programma’s en coördineer make-overs van bloemenzaken en verzorg professionele 
begeleiding van personeel van groothandelaren in bloemen, planten- en bloemenzaken van Colombia 
tot Japan. 

Het opzetten en uitvoeren van grotere projecten zoals shows zoals de Floriade, Keukenhof, Sail en bij 
bedrijfs-opendagen of evenementen van grote bedrijven, heb ik veel ervaring in binnen- en 
buitenland. Daarnaast kunt u speciaal bruidswerk, rouwarrangementen of bedrijfsbloemwerk bij mij en 
mijn team bestellen. Wanneer u de website www.markslag.com bezoekt vindt u meer hierover! 

Maar ook als gezellig uitje voor vriendinnen-groepen, vrijgezellenfeesten etc., informeer naar de 
mogelijkheden. 

 

           




Shows                     Workshop op locatie                         Demonstraties                         Etaleren 



“KERST-WORKSHOPS 2021”  
 
Tijdens een gezellige workshop op de dag of avond maakt u een prachtig kerst arrangement. 
Iets warm om te drinken en wat lekkers is inbegrepen. 
Vanwege Corona kunt u ook een prachtig stuk online thuis maken, met een volledig verzorgt pakket wat u even 
oppikt. Tot nu toe alleen maar superpositieve reacties. Geef bij online wel goed de kleuren aan!  
Meldt u zich tijdig aan om teleurstellingen te voorkomen! Let goed op de datum met het aangeboden stuk, 
 i.v.m. covid kan ik helaas niet makkelijk wisselen qua stuk of datum! Toelichting stuk verderop in de informatie 
 
Keuze uit het arrangement en prijs  
Bij inschrijving vermelden! 

Workshopdata en tijden 

-Deur, tafel of wandkrans   
 Doorsnede 40 cm                         € 47,50 
 Doorsnede 28 cm                         € 34,50 

 

-Guirlande 70 cm groen                                            € 62,50 
 

-Schouwstuk                                                           € 62,50 
 

-Twee dimensionale kerstboom-70cm hoog of in overleg            
.                                                                        va. € 67,50 
-Kerstboomvorm op pot in oasis gestoken                  € 49,75               

Woensdagmiddag 8 december 13.30 - 17.00 
Woensdagavond   8 december 19.00-ong. 22.00 
 
 
 
Bij online workshop wèl van tevoren  
de kleur aangeven! 
 
Pakket oppikmoment vanaf   
8 december, of voor daarna in overleg. 

 
-Verrassings-arrangement                                        € 37,50 
 

U maakt altijd een laag mooi arrangement voor op de eettafel  
En de kleur kiest u ter plekke. Er staan allerlei ballen en spullen 
voor u ter plekke. Voor iedereen dezelfde ondergrond die ik zo 
neutraal mogelijk aanbied. 
  

Vrijdagavond           10 december 19.30 - 22.00 
 
Zaterdagochtend      11 december 10.00 -12.30  
 
Maandagavond        13 december 19.30 - 22.00 
 
Maandagavond        20 december 19.30 - 22.00 
 
Bij online workshop wel van tevoren  
de kleur aangeven! 
 
Pakket oppikmoment vanaf 
10 december of voor daarna in overleg. 

-Uitloop van allerlei arrangementen in overleg wat hierbóven is 
vermeld, tevens het laatste oppikmoment van de online 
workshops  
 

In overleg kiest u iets van hierboven.  
Bel of app 0651451244 

Zaterdagochtend      18 december 10.00-13.00 
 
Bij online workshop wèl van tevoren  
de kleur aangeven! 
 
Pakket oppikmoment vanaf  
18 december of voor daarna in overleg. 

In verband met inkoop en houdbaarheid snijbloemen 
alleen deze dag:  
 

-Een royaal bloemenkerstboeket op een vaas              € 75,00 
U werkt met heerlijke bloemen en heeft dan ruim voor de kerst 
heerlijke verse bloemen staan die de kerst over, prima 
redden!! U neemt zelf een ondergrond mee of bestelt deze van 
tevoren. 
 

-Een Kerst structuurstuk op een schaal met allerlei bloemen 
gestoken op oasis                                                   € 75,00 
 

Dinsdagmiddag     21 december 13.30 – 17.00 
 
 
Dinsdagavond       21 december 19.30 – 22.00 
 

Op de volgende pagina’s diverse toelichtingen! 
*= Prijs is excl. lichtjes. Als u lichtjes wilt, graag aangeven!!  
U mag ze ook zelf meenemen! 
 



 
 
 
Niet alle mogelijke uitwerkingen staan hier op de foto, dat zou echt te veel worden 
U krijgt op de workshop een selectie basis materiaal en daarna kunt u naar keuze decoreren qua 
kleur en bij materiaal. Bij online kleur van tevoren aangeven 
 
Komt u er niet uit: bel of app Nicky:0651451244  
Bij het verrassingsstuk kiezen wij de ondergrond, i.v.m. met het budget, maar qua kleur zal deze 
neutraal zijn en kunt u zelf uw stuk de juiste kleur geven, dit kan op de avond zelf. De andere 
werkstukken graag wel van tevoren globaal aangeven in welke kleur u wilt werken. 

Kerstkrans met vers groen 28 of 40 cm doorsnede 
De klassieke gebonden krans met allerlei soorten groen, takken dennenappels en ballen, u kunt zelf de sfeer 
en kleur van de bijmaterialen ter plekke bepalen. Onderstaande voorbeelden zijn naturel, maar u kunt echt 
allerlei kanten op van heel kleurrijk tot witte decoratie. Online van tevoren aangeven 
 

                       
                  Krans op de deur of wand. 
 

                       
                 Tafelkrans met een vergelijkbaar windlicht. 



 
Twee dimensionale kerstboom -tegen de wand of schouw- 
 
Heel klassiek super trendy, elegant voor op een ruime tafel of schouw natuurlijk met allerlei mooi 
kerstgroen en bijmateriaal. Het blijft een mooie klassieke techniek en ook als alternatieve Kerstboom 
een prima optie. De prijs ligt een beetje aan de grootte, overlegt u even? De vanaf prijs is 70 cm en 
ziet er ongeveer uit als de foto. 
 

                            
 
Dit voorbeeld is van een van mijn lieve vaste workshoppers, mooi hè? 
2-dimensionale kerstboom op oasis dit voorbeeld is iets groter hij kan tot ongeveer 1 meter gemaakt 
worden, prijs even in overleg, het ligt er nl aan hoe slank of vol hij wordt  . 
 



 
Guirlande (slinger)  
Of aan de slag voor een guirlande! Schrik niet, ik maak de ondergrond van stro/hooi voor u van 
tevoren, zie hieronder, deze dames vonden het leuk om dit zelf te doen, maar qua tijd tel je er zo 1 
uur bij, die moeite bespaar ik jullie! 
 

         
 
 
 
  
Schouwstuk op oasis                                          

      
 
Schouw of site-table arrangement op een lage oasis schaal gestoken met groen in uw eigen maat 
zodat deze altijd op vensterbank, site-table of schoorsteenmantel past en u kunt zelf de kleur bepalen. 
Wel is handig als je van tevoren de maat opneemt waar deze komt te staan, dan weet je de grootte 
van je stuk. 
 



 
Kerstboomvorm op pot in Oasis gestoken (ongeveer 50 cm hoog).     
U kunt het kerstboompje met natuurlijke versieringen maken of helemaal oppimpen.    
Voor onlinepakket duidelijk aangeven wat u wilt.  
  

    
 
 

                    
 
Je kunt allerlei vormen maken spits en slank of juist wat compacter en voller, wat je wilt!  
En de kleur op de avond lekker bij elkaar zoeken, keuze zat! 
 



 
Royaal gestoken tafelarrangement   Meerprijs ondergrond € 12,50.  
Voor onlinepakket duidelijk aangeven wat u wilt m.b.t. ondergrond of (dus welke ondergrond) en de 
kleuren, dan komt het goed. Op de volgende pagina leg ik dit nog even uit. 
 
Met allerlei Kerst materiaal maken we een weelderig trendy arrangement op een zelf meegebrachte 
ondergrond (Max 22 cm doorsnede en 15 cm à 20 cm hoog). Groter mag maar dan wordt er een 
meerprijs berekend. Er is voldoende keuze om deze romantisch of met takken stoer te steken. 
Ondergrond bijleveren of neem je deze zelf mee?  

   
  Hier zijn we druk bezig met dit prachtige gestoken arrangement, zie ook hieronder. 
 

                                
 
Zo ga je toch graag de kerst in? Ik blijf bloemig en vers toch speciaal vinden. Het is net als met eten, 
je gaat toch voor het feestelijke. En het ziet er naar uit dat we het vóór-al binnen gezellig en speciaal 
gaan maken, laten we dit dan ook maar doen. 



 

 
Vervolg royaal kersttafelstuk; UITLEG 
 

                                                                              
Voorbeeld voor uw eigen mee te brengen schalen, u kunt 
ook een voet verzinnen zoals ik heb gedaan op de foto. 
BIJ ZELF MEENEMEN: U zoekt een schaal van max 22 cm doorsnede en 15 à 20 cm hoog). Meet even 
met de cm dit voorkomt een foute schaal. Neem geen schaal met een smalle hals aan de bovenkant, 
want dan passen de bloemen niet in de oasis.  
Maar overleg gerust even Bel 0651451244 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Een Kerst structuurstuk op een schaal met allerlei bloemen en kerst 
materiaal gestoken op oasis. Meerprijs ondergrond € 12,50. 
 
Voor onlinepakket duidelijk aangeven wat u wilt dan komt het goed. Qua kleur en m.b.t. ondergrond. 
Dus: òf u zoekt zelf een vaas van 18cm bij 35 cm in uw kast. Òf ik zoek voor er een u voor 12,50, dan 
staat hij klaar. 
 
Geeft u het maar aan, u gaat in elk geval een prachtig stuk maken!! 
Met allerlei Kerst materiaal maken we een structuur arrangement op een zelf meegebrachte 
ondergrond (Max 18cm doorsnede en 35cm hoog). Groter mag maar dan wordt er een meerprijs 
berekend. Er is voldoende keuze om deze modern en met takken stoer te steken. Ondergrond 
bijleveren of neem je deze zelf mee?  
 
En de kleur van wit naar rood en alles ertussenin!! Overleg:0651451244 
Onderstaand voorbeeld is brons rood oranje, maar uw inrichting of uw kerstboom is misschien zilver, 
brons of goud of rood, het kan allemaal! 
 

                  



SFEERBEELDEN van eerdere workshops voor meer informatie over uw wensen over een 
workshop-kerststuk of evt. bestelling: bel Nicky 0651451244  
 

 
 
 
 

WORKSHOP “4 AVONDEN IN DE LENTE 2022”  
Deze workshops zijn op woensdagavonden en we maken steeds een ander trendy stijlstuk met mooie winter- en 
voorjaarsmaterialen zoals tulpen, takken en sneeuwballen en natuurlijk andere prachtige bloemen van het seizoen.  

Wilt u in de middag? Bij voldoende aanmeldingen gaat dit ook door! 

Lentecursus 
woensdagavonden 

12 januari, 2 februari, 23 februari, 9 maart  
 

Workshoptijden:15.30 tot 18.00 en 19.30 
tot ongeveer 22.00 

 
 

Per 4 keer gedeeltelijke cursus, per avond. Betaling graag vooraf per bank met duidelijke vermelding van de cursus. Geen restitutie bij 
afwezigheid, maar het wordt graag gemaakt voor u, of als corona het onmogelijk maakt -ONLINE- met spullen even oppikken!  

(prijs volgt) 

 



 

HUISREGELS BIJ INSCHRIJVING  
 
Inschrijven bij voorkeur per mail via www.markslag.com . U kunt ook bellen. 
 
Schriftelijk:   Nicky Markslag /Het Bloemtheater 
                           Ophelialaan 179 A 
                           1431 HE AALSMEER 
 
Tel  mobiel 0651451244  
 
Mail:info@markslag.com voor aanmelden of via de website www.markslag.com                                           
.                    
Graag bij aanmelding het TOTAALBEDRAG overmaken met a.u.b. een duidelijke vermelding 
van de cursusdatum      
op het betaalrekeningnummer van de INGBANK : NL80INGB0006523673  t.n.v. N. Markslag. 

Schrijft u s.v.p. de door u gekozen data in uw agenda en denk om de RIVM-richtlijnen!!!! 

Uw eigen draadschaartje en mesje zijn handig om mee te nemen, maar hoeft niet u krijgt 
ontsmette spullen 
 
Als u zich binnen één week voor aanvang van een van de workshops afmeldt moet ik, vanwege 
de besproken plek en de gemaakte kosten, het cursusgeld in rekening brengen. In dat geval kan 
ik, in overleg, het betreffende werkstuk maken voor u of u kunt de benodigde materialen bij mij 
afhalen en zelf maken, of dit jaar geheel thuis lekker aan de slag met een online versie!! 

Bij een aaneengesloten cursus is er geen restitutie bij afwezigheid, ook hier kan ik eventueel 
het werkstuk maken. 

VERMELD DUIDELIJK OP HET AANMELDINGSFORMULIER OF IN UW MAIL WELKE CURSUS U KIEST.  
 


