
 

 

 

 

 

 

Oktober 2021 

KERSTBLOEMSCHIKKEN 

We gaan dit jaar leuke kerstworkshops organiseren bij Afrit24 in Noordwijk. 
Er is keus uit 2 verschillende kerststukken: 

Een hoog stuk op een smalle vaas met lichtjes (stuk A.). Deze is opgemaakt met een 
lotusbloem, gedroogd acacia blad, vers kerstgroen, eventueel droogbloemen en 
verdere kerstdecoratie naar keus. 

Het andere stuk (stuk B.) is een mooi rond stuk op verouderd steigerhout. Deze is 
opgemaakt met een gedroogde artichoke, natuurlijke decoratie en verlichting om de 
cirkel.  

Uiteraard kies je zelf de gewenste kleur van de kerstballetjes en kun je helemaal je 
gang gaan met de verse groen takken (graag je eigen kniptang of schaar meenemen) 
én alle aanwezige kerstdecoratie. Er zijn kerstballetjes in heel veel kleuren. 

       
Stuk A        Stuk B 

Tijdens de workshops is er koffie, thee, wat lekkers en voor de liefhebbers een 
heerlijke warme glühwein. Liever thuis aan de slag? dat kan! Je kunt ook kiezen voor 
een thuispakket inclusief uitgebreid instructie filmpje.  

Data workshops: 

• zat 11 dec 14.00 - 16.00 u 

• ma 13 dec 19.30 - 21.30 u 



 

 

De kosten voor deze middag of avond zijn 15,00 Euro pp en 17,50 Euro voor de 
introducee. 
Zelf meenemen: kniptang of knipschaar voor de verse groene takjes 
 
Graag per e-mail opgeven bij Jacqueline Scholten jacqueline.scholten@akzonobel.com 
en vermelden of je stuk A of B gaat maken of dat je een thuispakket wilt, en 
op welke dag je wilt komen. Je ontvangt van mij een inschrijvingsnummer welke 
je gebruikt bij het overmaken van de eigen bijdrage op rekeningnr. 53.66.84.553 
t.n.v. de SPV.  
 
Adres: 
Afrit24, Kerkhofpad 24 Noordwijk, pand achter het woonhuis. Parkeren kan gratis in 
de straat en de omgelegen straten. Indien het erg druk is gebruik dan de grote 
parkeerplaats aan het Kloosterplein (is 150 meter van Afrit24). Hier is altijd plaats 
maar let op, tot 19.00 u betaald parkeren. 
 
Mochten de workshops, vanwege coronamaatregelen, niet plaats kunnen vinden, 
worden deze omgezet in thuispakketten inclusief instructiefilmpje. 
 
Ook bij evt. afzegging krijgt u een thuispakket, dit ivm de artikelen die ruim van 
tevoren besteld moeten worden door Afrit 24. 
 
Ik hoop op uw begrip. 
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