“Elk seizoen biedt haar eigen materialen en inspireert tot het maken van
mooie decoraties”

Cursus programma 2022
Voorjaarschikking
Het contrast tussen de takken en voorjaarsbloemen
maakt deze schikking zo mooi.
Kosten € 40,Woensdag 30 maart, 6 en 13 april ochtend/avond
Donderdag 31 maart en 14 april avond
Vrijdag 1 april ochtend
Zomerdecoratie
We werken eerst aan een decoratieve ondergrond en dan vullen we deze
op met zomerbloeiers.
Kosten € 40,Woensdag 11, 18 en 25 mei ochtend/avond
Donderdag 12 mei avond
Vrijdag 13 mei ochtend
Dinsdag 24 mei avond
Najaarschikking
De materialen van dit seizoen laten zich goed indrogen,
zodat er lang genoten kan worden van het werkstuk.
Kosten € 40,Woensdag 14, 21 en 28 september ochtend/avond
Donderdag 15 september avond
Vrijdag 16 september ochtend

Winterdecoratie
In dit cursusblok gaan we met wintergroen een sfeervolle deur/muur
decoratie maken met een leuk kerst detail.
Kosten € 40,Woensdag 9, 16 en 23 november ochtend/avond
Donderdag 10, 17 en 24 november avond
Vrijdag 11, 18 en 25 november ochtend
Kerstbloemstuk
We maken deze schikking met materialen die de kerstsfeer benadrukt en de
gezelligheid in huis brengt.
Kosten € 45,Woensdag 7, 14 en 21 december ochtend/avond
Donderdag 8 en 15 december avond
Vrijdag 9 en 16 december ochtend
Het Groen Vermaak
Het adres, voor ieder die geniet van bloem & groen en daarmee creatief bezig wil zijn.
De cursus wordt gegeven onder professionele begeleiding. We werken in groepen van
ongeveer 8 personen. De ochtenden beginnen om 9.30 uur, de avonden beginnen om
20.00 uur. Bij afmelding binnen vijf dagen wordt het cursus geld in rekening gebracht.
Betaling geschiedt op de ochtend/avond zelf, per pin of contant.
Tevens verzorg ik bloemwerk en decoraties voor elke gelegenheid.
Meer informatie vindt u op de website.
Ik hoop u te verwelkomen,
Met vriendelijke groet, Mieke Havenaar
e-mail: mieke@hetgroenvermaak.nl
Website: www.hetgroenvermaak.nl
Telefonisch op 0182-611138 / 06-25367829
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