Workshops bloemschikken
•

Creativiteit is geen vereiste, iedereen gaat
gegarandeerd met een mooi bloemstuk
naar huis.

•

•

Werken met bloemen is een leuke en
ontspannende activiteit .

Kleine groepen waardoor er genoeg tijd is om
iedereen te helpen en voldoende
uit te
leggen.
Verwarmde werkruimte met alle nodige
voorzieningen.

•

•

Iedere keer een ander bloemstuk van
veilingverse (seizoens)bloemen.
Enthousiast geworden ??
Opgave voor een workshop kan via
mail/website/facebook/telefonisch.

Over ons
In het noorden van Drenthe hebben wij,
Willeke en Geert Barels, een
akkerbouwbedrijf en een kwekerij. Naast
gewassen zoals mais, suikerbieten, cichorei
en graan houden wij ons bezig met de teelt
van snijheesters.
Een snijheester is een plant waarvan elk
jaar de takken worden geoogst en verkocht
op de bloemenveiling. Ons assortiment van
ruim 15 soorten heesters bestaat o.a. uit:
verschillende besheesters, veel soorten
pioenen, hortensia's, rozenbottels en
sneeuwballen.
Daarnaast is Willeke gediplomeerd
bloemschikster en geeft ze workshops..
Maar tevens maakt ze graag in opdracht
een mooi bloemstuk voor u of voor een
bepaalde gelegenheid.

Bedrijfsnaam

Graag hoor ik van u!
Willeke Barels
Website: www.barelssnijheesters.nl
Facebook: @barelssnijheesters Mobiel:
(06) 22 24 88 86
Mail:
info@barelssnijheesters.nl
Hoofdweg 36
9307 PB Steenbergen (Dr)
Graag tot ziens!
Geert en Willeke Barels
Hoofdweg 36
Steenbergen DR

WORKSHOPS
BLOEMSCHIKKEN

Bloemschikken 2019
* In overleg is (vanaf 6 personen ) een
workshop ook op een ander moment in te
plannen.
* data en tijden zijn onder voorbehoud

Februari 2019 (winterkrans)
De kosten van een workshop bloemschikken
zijn EUR 27,50 p.p. dit is inclusief:
•

•

het gebruik van gereedschappen evenals
plantaardig materiaal, decoratiemateriaal
en ondergronden.
koffie/thee met wat lekkers.

Woensdag 13 februari 9.30/19.30 uur

Mei 2019 (bloemen op het terras)

Maart 2019 (voorjaar)

Dinsdag
14 mei
Woensdag 15 mei

Woensdag 13 maart 13.30/19.30 uur
Donderdag 14 maart 9.30/19.30 uur

13.30 uur
9.30/19.30 uur

Om alvast te noteren:

April 2019 (Pasen)

(data volgen nog)

Woensdag
Donderdag
Zaterdag

10 april
19.30 uur
11 april 13.30/19.30 uur
13 april 9.30/13.30 uur

Juni 2019 (bloemstuk met pioenen)

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

15 april 13.30/19.30 uur
16 april 13.30/19.30 uur
17 april 9.30/19.30 uur
18 april 9.30

Oktober 2019 (herfst)

.* alle doorgehaalde data zijn inmiddels
volgeboekt

September 2019 (nazomeren)

November 2019 (donkere dagen)
December 2019 (kerst)

