
 

 

 

 

 

Oktober 2022 

KERSTBLOEMSCHIKKEN 

We gaan dit jaar weer leuke kerstworkshops organiseren bij Afrit24 in Noordwijk! 

Uiteraard gaat de afwerking van je stuk helemaal in je eigen smaak én kleur.  

Er is keus uit 3 verschillende kerststukken: 

Stuk A. is een prachtige glazen bol waar we een kerst guirlande doorheen laten lopen. 

De opmaak van je guirlande kan met alle kleuren kerstballetjes en je kiest zelf je 

decoratie materiaal. Mooi groot stuk voor op tafel, in je raam of op je dressoir. 

Stuk B. is een kerst ring die je helemaal in eigen smaak gaat opmaken. Je begint met 

het 'binden' van je ring, dit kan met stoer touw of mooie wol. Voor de opmaak van je 

ring hebben we mooie gedroogde protea bloemen, druivenstronken, lotus en nog veel 

meer decoratie materiaal. Een mooie krans voor aan de deur of in je raam. 

Stuk C. is een een super mooie kerstvaas die je helemaal in je eigen smaak én kleur 

kunt opmaken 

    
Stuk A              Stuk B       Stuk C 

 

 



 

Data workshops: 

• Wo 14 dec 19.30 – 21.30 uur 

• Do 15 dec  19.30 - 21.30 uur 

De kosten voor deze avond zijn 20,00 Euro pp voor (partner van) de Akzo-medewerker 
en 25,00 Euro voor de introducee. 
Zelf meenemen: kniptang of knipschaar voor de verse groene takjes 

 
Tijdens de workshops is er koffie, thee, wat lekkers en voor de liefhebbers een heerlijke 

warme glühwein.  

Graag per e-mail opgeven bij Jacqueline Scholten jacqueline.scholten@akzonobel.com 

en vermelden of je stuk A of B gaat maken 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. 
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