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Aanmelden voor een workshop voorjaarsstuk maken op locatie              

(bouwpakket bestellen voor een thuisworkshop is ook mogelijk) 

 

Nu de maatregelen rondom corona dit toelaten, willen we u / jou graag uitnodigen om deel te 
nemen aan een workshop op locatie om gezamenlijk een mooi voorjaarsstuk te maken.              
De optie om een bouwpakket hiervoor te bestellen en zelf thuis te maken is ook aanwezig. 

Deze workshop is op D.V. woensdagavond 23 maart a.s.. Om 19.00 uur inloop met koffie, thee 
en iets lekkers en om 19.30 uur start de workshop. Onder begeleiding, een handleiding en 
enkele voorbeelden kunt u het voorjaarsstuk maken. Het vind plaats in de verwarmde schuur 
van de fam. De Vries in Puttershoek. Het adres ontvangt u na aanmelding. 

Wilt u zelf een tang willen meenemen, indien mogelijk? 

 

Hieronder staan 2 opties om uit te kiezen. Beiden zijn geschikt om in huis of buiten neer te 
zetten. Het gaat om een langwerpig en een rond tafelstuk. De aanwezige materialen kunnen 
afwijken van hetgeen op de foto’s staat. De gekozen optie wordt een combinatie van de foto’s. 

Optie 1: “Langwerpig tafelstuk” 

Dit is een rechthoekig bakje met steekschuim erin. Aan de onderkant of zijkant kunnen takken 
of boomschors verwerkt worden. De steekschuim word bedekt met mos en vervolgens komen 
hier bloemen, bolletjes, ander groen en decoratiemateriaal in. Deze optie is een combi van 
onderdelen, zie foto’s.  

Foto’s:                                                                            
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Optie 2: “Rond tafelstuk” 

Het gaat hierbij om een ronde schaal met erop steekschuim. In het midden staat een glas met 
mos en een bloembolplantje erin. Rond het steekschuim komt een laagje mos die vastgezet 
wordt met jutetouw en dunnen twijgjes. In het steekschuim komt een variatie aan groen, 
takjes, bloemen en diverse voorjaars -decoratiematerialen.  

Foto’s:         

                                     

Tot uiterlijk DV donderdag 17 maart a.s. kunt u bij Sjanie de Vries uw aanmelding doorgeven. 
Email: sjaniedevries65@hotmail.com of telefoon: 06-40290220. 

Geef daarbij aan: met hoeveel personen u de workshop wilt volgen (of hoeveel bouwpakketten 
om zelf thuis te maken) en welke optie / voorjaarsstuk u wilt maken (optie 1 of 2). 

De prijs is 25 Euro per stuk. Wilt u dit bedrag a.u.b. per bank overmaken naar het 
bankrekeningnummer van Vrouwenvereniging Tabitha via: NL07RABO0315413956 t.a.v. A.P. 
van Steenselen. Vermeldt hierbij graag het volgende kenmerk: o.v.v. “Voorjaarsstuk”. De 
opbrengst is bestemd voor de Hervormde Gemeente in Sint Anthoniepolder.  

Nodig vooral uw familie en bekenden uit om ook deel te nemen of een pakket te bestellen. 
Stuur deze bijlage gerust door. 

Alvast heel hartelijk bedankt voor uw / jouw aanmelding! 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur vrouwenvereniging ‘Tabitha’  

                                                                                       


