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BLOMATELIER  DECEMBER ACTIVITEITEN & CREATIEVE KERSTWORKSHOPS

Bloemsierkunstenaar Diny Blom maakt bijzondere bloemwerken op maat voor 
elke gelegenheid en geeft inspirerende workshops en shows. 

Blomatelier workshops zijn voor liefhebbers die van uitdagingen houden.  
Bloemschikervaring is niet vereist, een creatieve geest wel.  Bloemsierkunstenaar 
Diny Blom geeft een gedegen uitleg met inspirerende voorbeelden. Inclusief koffie, 
thee en lekkers. Daarna maakt iedere cursist een unieke eigen creatie in zijn of 
haar favoriete kleurstelling voor thuis. 

Vrijdag 12 december - Gouda bij Kaarslicht
FLORALE KERSTMODESHOW 
Molenwerf Catwalk. Ieder half uur, tussen 16.30 en 18.30 uur, kunt u genieten van 
onze spectaculaire show met modellen en muziek ! 

Zaterdag 13 december
CANDLELIGHT SHOPPING GOUDA 
Tussen 10 uur ‘s ochtends en 10 uur ‘s avonds is het Blomatelier geopend. U kunt 
shoppen voor sfeervolle kerstcreaties voor relaties en thuis.  Alle creaties zijn ook 
te bestellen voor vrienden en relaties door het hele land. 

WORKSHOP 1
Thema :  Sfeervolle perenhoutcreatie met kaarslicht  voor tafel of als raamobject.
Technieken: binden en rijgen. 
Tijd: van 17.00 uur tot 18.30 uur
Kosten: € 37,50 p.p. inclusief consumpties

WORKSHOP 2
Thema: Grote palmbladcreatie in kerst of wintersfeer met Amaryllisbol. 
Technieken: Steken en wikkelen. 
Tijd: van 20.00 uur tot 22.00 uur
Kosten: € 65,-- inclusief borrel en hapjes. 

Vrijdag 19 december
WORKSHOP 3
Thema: Kerstcreatie met bastframe. 
Technieken: Binden, wikkelen en lijmen.
Tijd: van 19.30 uur tot 21.00 uur
Kosten: € 37,50 p.p. inclusief consumpties

Zondag 21 december
EXTRA KERSTKOOPZONDAG
Van 13.00 tot 17.00 uur met hapjes en een borrel. 

WORKSHOP 4
Thema: Kerstcreatie XL in oervaas in wit-zilver of roodtinten. 
Technieken: Binden en steken.
Tijd: van 11.00 uur tot 13.00 uur
Kosten: € 65,-- inclusief kerstlunch.

WORKSHOP 5 en 6
Thema: Oer schaalcreatie met Cryptomeria en perenhout op uw eigen schaal. 
(diameter ca ø 30 cm)
Technieken: Binden en steken.
Tijd: van 15.00 uur tot 16.00 uur en van 16.00 uur tot 17.00 uur
Kosten: € 25,--. Extra schalen zijn te koop in de winkel.

Atelier open in december:
Maandag - dinsdag - donderdag middag 12.00 - 17.30 uur
Vrijdag 10.00 - 17.30 uur
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur.
Andere tijden op afspraak.  Aanwezig = open.
Tussen kerst en 4 januari gesloten.


