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Hallo allemaal, 
 
Wat is het heerlijk dat de workshops en bloemschiklessen binnenkort 
weer kunnen starten! Het heeft even geduurd, maar nu ook de 1,5 
meter afstand niet meer noodzakelijk is zijn jullie weer welkom in mijn 
workshopruimte.  
 
Ik heb jullie erg gemist en heb er heel veel zin in om weer aan de slag 
te gaan.  
 
Er is een nieuw programma met mooie voorjaar- en paasworkshops. 
Ook voor de zomer is er veel leuks om te maken. 
 
Ik nodig jullie graag uit om alle workshops voor de start van het 
seizoen te komen bekijken en in te schrijven tijdens mijn Open Huis:  
 

Dinsdagavond 1 maart van 19.00 tot 20.00 uur 
Woensdagavond 2 maart van 19.00 tot 20.00 uur 

Adres: Esplanade 13 Hellevoetsluis 
 
Kun je niet komen? Vanaf zaterdag 26 februari is 
www.seasondecoration.nl bijgewerkt met foto’s en beschrijvingen 
van de nieuwe workshops. 
 
Je kunt inschrijven tijdens het Open Huis, of via telefoonnr. 0181- 
218038. Mailen kan ook: carla@seasondecoration.nl 
 
Tot snel! 
 
Carla van den Ouden 
carla@seasondecoration.nl 
www.seasondecoration.nl 
www.facebook.com/seasondecoration 
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Maart   Voorjaar in de bol 
 
Haal het voorjaar in huis met deze mooie creatie! Een halve 
piepschuimbol bekleden we met mos. De bovenkant wordt 
opgemaakt met diverse groensoorten, bolmos, hyacintbollen, blauwe 
druifjes en bonsaitakjes. De bol staat op een houtschijf.  
 

� Maandagavond 14 maart 19:30 uur  
� Dinsdagavond 15 maart 19:30 uur 
§ Prijs € 32,50 

            
	
Maart   Deurhanger berkenring 
 
De basis van deze hanger is een dubbele berkenring. We bekleden 
delen van de ring met bosjes groen, katjestakken, gipskruid, eitjes en 
veertjes. Een mooi nestje met eitjes maakt het geheel af. 
 

� Maandagavond 21 maart 19:30 uur 
§ € 28,50 

 
            
 
Maart   Decoratie in jute 
 
We maken van een oasehouder een liggende toef, gedeeltelijk 
ingepakt in jute. De oase steken we vol met o.a. buxus, appelblad, tijm 
en statice. Ook verwerken we kwarteleitjes en mooie lange veren. De 
toef ligt op een mooie houten ondergrond. Prachtig op tafel! 
 

� Maandag 28 maart 19:30 uur 
� Dinsdag 29 maart 19:30 uur 
§ € 35,- 
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April  Paasei 
 
Een prachtig paasei gemaakt van een mooi ijzerframe. We gaan het 
frame inpakken met salim en berkentakjes. In het midden komt een 
mooi bloemstukje, gemaakt van buxus, bosbes, gipskruid en diverse 
bloemen. 
Een decoratief haantje prijkt in het midden. Zwierige asperagus zorgt 
voor de finishing touch. 
 

� Maandag 11 april 19:30 uur 
� Dinsdag 12 april 19:30 uur 
§ € 37,50 

            
 
April  Schapenweitje  
 
Van lammetjes in de wei word ik altijd vrolijk! Wij gaan zelfs twee 
schapen maken: een moeder met kind. Ze worden gemaakt van 
piepschuim en echte schapenwol. Samen staan ze op een houten 
berkenschijf. 
 

� Woensdag 20 april 19:30 uur 
� Donderdag 21 april 19:30 uur 
§ € 29,50 

 
            
	
April  Tulbandtaartje 
 
Dit is een prachtige decoratie die mooi indroogt. We gaan een oase 
taartvorm voorzien van een mosrand en steken die vol met tijm, salim 
en olijftakjes. De bovenkant maken we op met steeneik, gipskruid en 
een nestje met eieren. De taart staat op een mooi houten bord. 
 

� Maandag 25 april 19:30 uur 
� Dinsdag 16 april 19:30 uur 
§ € 35,- 
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Mei   Muurhanger met vogelhuisje    
 
Voor deze leuke hanger vind je altijd wel een plekje aan de muur. De 
basis is een ijzeren ring van 40 cm die afgewerkt is met dik touw. We 
maken een kippengaascirkel vast aan de ring. Nu hebben we een 
goede basis om er takjes en vogelhuisjes aan te hangen. Natuurlijk 
ontbreken ook de vogeltjes niet. 
 

� Maandag 2 mei 19:30 uur 
� Dinsdag 3 mei 19:30 uur 
§ € 35,- 

 
            
 
Mei  Zomerse guirlande aan touw 
 
Een halve strokrans wordt volgestoken met strokleurig materiaal. Hier 
maken we bundeltjes van, afgewisseld met tijm, fleurige 
droogbloemen en distels. De guirlande hangt aan een berkenstok met 
ophangtouw. Een prachtige zomerkrans waar je lang plezier van hebt.  
 

� Maandagavond 23 mei 19:30 uur 
� Dinsdagavond 24 mei 19:30 uur 
§ € 37,50 

 
            
 
Mei  Vetplantjeskrans 
 
Deze krans is mooi op tafel of aan de muur. Een strokrans van 40 cm 
wordt bekleed met mos en gedecoreerd met bolmos, tijm, 
bonsaitakjes, vetplantjes en terracottapotjes. 
	

� Maandagavond 30 mei 19:30 uur 
� Dinsdagavond 31 mei 19:30 uur 
§ € 34.50 
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Juni  Schelpenfestoen 
	
We omwikkelen een dikke stok met witte sisal en curlymos. Daarna 
plakken we er mooie schelpen en zeesterren op. Je kunt de festoen 
ophangen of neerleggen op een apart te bestellen houten 
ondergrond.  
	

� Dinsdag 7 juni 19:30 uur 
� Woensdag 8 juni 19:30 uur  
§ Festoen € 26,- 
§ Festoen inclusief houten ondergrond € 32,50 

 
            
	
Juni   Schelpencreatie met windlicht 
 
Twee strokransen in verschillende maten, worden aan elkaar 
verbonden met veel touw. De bovenkant bekleden we met 
bijpassende schelpen en curlymos. In het midden staat een mooi 
windlicht met een kaars. Gezellige creatie voor zomerse avonden. 
	

� Maandag 28 juni 19:30 
� Dinsdag 29 juni 19:30 
§ € 34,50 
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Veel gestelde vragen:  
 

� Zijn de workshops corona proof? 
Season Decoration volgt de richtlijnen van RIVM. Er is ventilatie met 
verse lucht van buiten. Indien mogelijk staan de deuren open. Er zijn 
mogelijkheden om je handen te ontsmetten en er is een route 
aanwijzing. Samen zorgen we ervoor dat de workshops veilig zijn. 

� Waar vind ik Season Decoration?  
De workshops worden gehouden in mijn workshopruimte in Esplanade 
13 te Hellevoetsluis.  

� Kan ik dichtbij parkeren?  
Er is voldoende parkeergelegenheid. Let op: parkeer alleen in de 
vakken.  

� Hoeveel vriendinnen kan ik meenemen?  
In mijn workshopruimte is het aantal deelnemers maximaal 10.  

� Hoe laat begint en eindigt een workshop?  
De avondworkshops beginnen om 19:30 en zijn omstreeks 22:15 uur 
afgelopen. De middagworkshops beginnen om 13:30 uur.  

� Wat is allemaal bij de prijs inbegrepen?  
De workshops zijn incl. materialen en 2x koffie of thee en veel 
gezelligheid!  

� Moet ik zelf iets meenemen?  
Er is gereedschap beschikbaar. Afhankelijk van type workshop kan het 
fijn zijn met je eigen gereedschap te werken zoals een ijzertangetje of 
snoeischaar of een accuboor.  

� Kan ik nog afzeggen? 
Je kunt afmelden tot 24 uur voor aanvang. Wanneer je daarna afzegt 
wordt € 12,50 in rekening gebracht i.v.m. materiaalkosten. Indien je 
onverhoopt niet aanwezig kunt zijn is het ook mogelijk alleen het 
materiaal te kopen zodat je de workshop zelf kunt maken of om de 
workshop door Carla te laten maken. De kosten zijn dan gelijk aan de 
workshopprijs.  

� Kan ik bij Season Decoration ook terecht voor vriendinnen-workshops 
en kinderverjaardagen?  
Jazeker! Dat kan zowel in mijn workshopruimte als op locatie. Bel me 
voor meer informatie.  

� Volg Season Decoration op Internet en Facebook. 
Kijk op www.seasondecoration.nl Daar kun je het programma ook lezen 
en binnenkort je vindt er ook foto’s van de workshops. Word vriendin 
op Facebook en volg het laatste nieuws en nieuwe activiteiten van 
Carla.  


