“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 wel goed de kleuren aan, normaal zoekt
u deze bij mij uit.
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 eronder.
Keuze uit het arrangement en prijs
Bij inschrijving vermelden!
-Deur, tafel of wandkrans
 Doorsnede 40 cm
 Doorsnede 28 cm

Workshopdata en tijden
€ 47,50
€ 34,50

-Guirlande 70 cm groen

€ 62,50 Online workshop wèl kleur aangeven van

-Schouwstuk

€ 62,50

-Twee dimensionale Kerstboom-70cm hoog of in
overleg
va. € 67,50

Woensdagmiddag 8 december 13.30 17.00
Woensdagavond 8 december 19.00-ong. 22.00

tevoren!!
Pakket oppikmoment vanaf
8 december of voor daarna in overleg

-Kerstboomvorm op pot in oasis gestoken € 49,75
Vrijdagavond
-Verrassings-arrangement

10 december 19.30-22.00

€ 37,50

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

11 december 10.00 12.30
13 december 19.30-22.00
20 december 19.30-22.00

Online workshop wèl kleur aangeven van
te voren!! Pakket oppikmoment vanaf
10 december of voor daarna in overleg
-Arrangementen in overleg wat hierbóven is
vermeld,mix, tevens het laatste oppikmoment van de Zaterdagochtend
online workshops

18 december 10.00-13.00

In overleg kiest u iets van hierboven.
Bel of app 0651451244
In verband met inkoop en houdbaarheid
snijbloemen alleen deze dag:

Dinsdagmiddag

21 december 13.30 – 17.00

-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.

Dinsdagavond

21 december 19.30 – 22.00

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

