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Hallo allemaal, 
 
We kunnen weer beginnen! Nu de corona maatregelen grotendeels zijn 
verdwenen is het weer mogelijk workshops te organiseren. Ik heb er erg veel 
zin in om jullie allemaal weer te ontmoeten. Ik presenteer jullie het 
najaarsprogramma van Season Decoration dan ook met veel plezier.  
 
Nog niet alles is zoals het was. Zolang de 1,5 meter afstand nog van kracht is 
organiseer ik de workshops in de Oude Woelhoek in Nieuwenhoorn. Dat is aan 
het Achterdorp 9, tegenover de Kerk. Daar kunnen we met voldoende afstand 
veilig werken. Zodra het weer mogelijk is worden de workshops verzorgd 
vanuit mijn workshop ruimte aan de Esplanade 13 in Hellevoetsluis.  
 
Ook dit jaar gaat de Pompoenfair in Brielle niet door. Wel is er een “Farmers 
Market” op zaterdag 11 en zondag 12 september op de Turfmarkt in Brielle. 
Daar ben ik aanwezig met alle voorbeelden van de workshops voor het 
komend seizoen. Kom gezellig langs en kijk welke workshops je leuk vindt 
om te doen. Je kunt meteen inschrijven.  
 
Alle workshops zijn ook te bekijken op mijn website en facebook. Vanaf vrijdag 
10 september is de site bijgewerkt met alle voorbeelden van de workshops. Je 
kunt dan ook direct inschrijven via carla@seasondecoration.nl of telefoon 
0181- 218038. 
 
Ik hoop jullie allemaal weer te zien in goede gezondheid zodat we met elkaar 
mooie workshops kunnen maken. 
 
Carla van den Ouden 
carla@seasondecoration.nl 
www.seasondecoration.nl 
www.facebook.com/seasondecoration 
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September  Landelijke charme 
 
Voor de start van het nieuwe seizoen maken we een landelijke krans. We 
steken een strokrans vol met toeven groene aren, tijm, grasbundels, paarse 
statice en touw van zeegras. Je kunt kiezen uit twee maten: Ø 30 cm of Ø 40 
cm. Leuke nazomer krans voor aan de deur.  
 

� Maandagavond 20 september 19:30 uur  
� Locatie Oude Woelhoek, Nieuwenhoorn 
§ Ø 30 cm € 34,50 
§ Ø 40 cm € 37,50 

 
            
	
September   Najaarsbol 
 
Een halve piepschuimbol steken we vol met kussentjes mos. De bovenzijde 
van de bol wordt opgemaakt met klimop, roosjes, hortensia, besjes en 
koraalvaren. Daarna plaatsen we de bol op een mooi onderbord. Een prachtige 
decoratie voor op tafel.  
 

� Maandag 27 september 19.30 uur 
� Dinsdag 28 september 19:30 uur  
� Locatie Oude Woelhoek, Nieuwenhoorn 
§ € 34.50 

 
            
 
Oktober  Touwvaas 
 
We maken zelf een decoratieve vaas van een houder, veel touw en lijm. Het is 
een leuk werkje om te doen. De vaas wordt opgemaakt met mooie 
herfstbloeiers, asperagus, klimopranken en lampionnetjes.  
 

� Maandag 11 oktober 19:30 uur 
� Dinsdag 12 oktober 19:30 uur 
� Locatie Oude Woelhoek of indien mogelijk Esplanade 13 
§ € 32,50 
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Oktober   Herfsttoef 
 
Deze herfsttoef is een echte blikvanger aan de deur. De basis is een stok, 
bekleed met mos. Hieraan bevestigen we veel bosjes groen, hortensia, bessen, 
eucalyptus en statise. De bovenkant wordt afgewerkt met touw. 
 

� Maandag 18 oktober 19:30 uur 
� Dinsdag 19 oktober 19:30 uur 
� Oude Woelhoek of indien mogelijk Esplanade 13 
§ € 34,50 

 
            
 
Oktober  Kinderworkshop Raamhanger   
 
Ook voor de kinderen is er in de herfstvakantie weer een kinderworkshop! 
Helaas mogen er in verband met de corona regels geen ouders bij aanwezig 
zijn. We gaan een mooie raam/muurhanger maken van berkenringen. Deze 
mag je versieren met naar keuze herfstspulletjes of droogbloemen. 
 

� Woensdagmiddag 20 oktober 13:30 uur 
� Esplanade 13 Hellevoetsluis 
§ € 15,- 

 
            
	
Oktober  Krans met windlicht 
 
De basis voor deze sfeervolle krans is een oasering. We steken de krans vol 
met verschillende soorten groen zoals diverse soorten eucalyptus, pistache 
groen, koraalvaren, klimop, witte katoenen bollen, cypres noten. In het 
midden van de krans komt een glazen windlicht te staan. Prachtig voor op 
tafel. 
 

� Maandag 25 oktober 19:30 uur 
� Dinsdag 26 oktober 19:30 uur 
� Oude Woelhoek of indien mogelijk Esplanade 13 
§ € 35,- 
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November   ‘Beton-look’ kaarsenhouders 
 
We gebruiken 2 ‘beton-look’ kaarsenhouders als bloembakjes. De bakjes 
worden gevuld met eucalyptus, pistache groen, Gipskruid en blauwe distels. 
Ze drogen mooi in. Erg decoratief!  
 

� Maandag 8 november 19:30 uur 
� Dinsdag 9 november 19:30 uur 
� Oude Woelhoek of indien mogelijk Esplanade 13 
§ € 35,- 

 
            
 
 
November  Najaars/kerstbollen 
 
Dit is een sfeervolle decoratie die je lang kunt gebruiken. Twee 
piepschuimbollen worden bekleed met mos. De grootste bol is gevuld met 
oase en wordt opgemaakt met groen en witte Amaryllis. Beide bollen worden 
gedecoreerd met takjes en ‘houten’ bloemen. Het geheel staat op een houten 
bord.  
 

� Donderdag 18 november 19:30 uur 
� Oude Woelhoek of indien mogelijk Esplanade 13 
§ € 32,50 

 
            
 
 
November   Kerstring van twijgen 
 
De basis van deze workshop is een gevlochten twijgen krans. We maken hem 
voor de helft op met verschillende soorten kerst groen, eucalyptus, gipskruid 
en veel berken sterretjes. Natuurlijk ontbreekt de (kerst)verlichting niet. 
	

� Maandag 22 november 19:30 uur 
� Dinsdag 23 november 19:30 uur 
� Oude Woelhoek of indien mogelijk Esplanade 13 
§ € 35,- 
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November  Kerstboom  
	
Dit is een leuke alternatieve kerstboom. De basis is een tak vastgespijkerd aan 
steigerhout. We bouwen de boom op door steeds lagen kerstgroen, salim en 
eucalyptus aan de tak vast te binden. Zo ontstaat het boompje. Je kunt het 
daarna nog versieren met balletjes, en dennenappels en larixtakjes. 
	

� Maandag 29 november 19:30 uur 
� Dinsdag 30 november 19:30 uur 
� Oude Woelhoek of indien mogelijk Esplanade 13 
§ € 35,- 

 
            
	
December   Kerstring op standaard 
 
De basis van deze kerstworkshop is een ijzeren ring op een voet. De ring wordt 
ingepakt in mos en voor de helft opgemaakt met diverse soorten kerst groen, 
eucalyptus en gipskruid. In de ring komt een kerstbal te hangen. De 
kerstverlichting maakt het geheel af. Een prachtige decoratie voor de 
feestdagen! 
	

� Maandag 6 december 19:30 
� Dinsdag 7 december 19:30 
� Oude Woelhoek of indien mogelijk Esplanade 13 
§ € 37,50 

 
            
	
December   Kerststuk 
 
Dit is een prachtig kerststuk voor op de kersttafel.  We maken een langwerpig 
stuk op een houten ondergrond en maken het op met diverse soorten 
kerstgroen, gipskruid, dennenappels en balletjes. Een prachtig stuk voor op de 
kersttafel.  
	

� Maandag 13 december 19:30 
� Dinsdag 14 december 19:30 
� Oude Woelhoek of indien mogelijk Esplanade 13 
§ € 35,- 
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Veel gestelde vragen:  
 

� Zijn de workshops corona proof? 
Season Decoration volgt de richtlijnen van RIVM. Zolang de regels 
gelden is er 1,5 meter afstand tussen alle deelnemers. 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?  
Zolang de 1,5 meter regel geldt worden de workshops gehouden in De 
Oude Woelhoek, Achterdorp 9 te Nieuwenhoorn. Zodra weer mogelijk 
gaan we weer terug naar mijn workshopruimte in Esplanade 13 te 
Hellevoetsluis.  

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

� Hoeveel vriendinnen kan ik meenemen?  
In de Oude Woelhoek is voldoende ruimte voor 12 personen. 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.  


