Herfst/winter workshops Onder de Kersenboom 2017/18
U kunt ter plaatse kiezen wat u gaat maken. Het uitgangspunt van een workshop is dat u uw eigen
creativiteit gebruikt waarbij u natuurlijk wordt geholpen en geadviseerd. In beide ateliers staan veel
werkstukken ter inspiratie verstopt in stillevens. Doordat u uw eigen keuzes maakt ontstaat er een
stuk wat helemaal past bij uw smaak en stijl. U mag gebruik maken van alle materialen die in beide
ateliers aanwezig zijn.
Prijzen zijn inclusief alle materialen, onbeperkt koffie, thee en fris, ontvangst met taart en een
etagère met lekkers. Bij een aantal workshops zijn een high tea of lunch inbegrepen. Eventuele diëten
e.d. graag vooraf bij de reservering doorgeven.
U kunt vanaf nu inschrijven voor workshops op de geplande data of zelf een arrangement of data
samenstellen.
Reserveren kan via de mail of telefoon. Bij geen gehoor belt u na 18.00 uur.
Mail: Info@onderdekersenboom.nl
Telefoonnummer: 0485-453921 of 0624981964.
Volg ons via Facebook en Instagram, houdt de site in de gaten of volg Onder de Kersenboom via de
bladen. Anita heeft een eigen rubriek in het blad Brabeau en werkt freelance voor Sanoma waar ze
reportages maakt voor bladen als Bloemschikken, Decoreren en Wonen Landelijke Stijl. Marius geeft
les aan de Middelbare Horeca School en verzorgt de culinaire activiteiten bij Onder de Kersenboom.
Wijzingen van workshops onder voorbehoud.

Herfstprogramma Vier de herfst!



Herfst High Tea’s
U gaat genieten van een authentieke afternoon tea, alles huisgemaakt. Er worden 9
gerechten geserveerd. Ook komt u meer te weten over de tradities en geschiedenis
van de high tea.
Data: 23 september-30 september-1 oktober-2 oktober-14 oktober-21 oktober-22
oktober-4 november.
Tijd: 12.30 – 16.00 uur
Prijs: €25,00



Herfst High Tea and Decoration
U geniet van een authentieke afternoon tea, alles huisgemaakt. Er worden 9
gerechten geserveerd. Daarna maakt u een herfstkrans of een herfststuk.
Data: 7 oktober-14 oktober.
Tijd: 12.30 – 17.30 uur
Prijs: €65,00



“Make your own” High tea.
Kookworkshop high tea bereiden. U leert van een professionele kok de kneepjes van
het vak. Heerlijk koken en bakken in een landelijke keuken en daarna genieten aan
een stijlvolle gedekte tafel van de afternoon tea. De recepten krijgt u mee naar huis.
Datum: 7 oktober.
Tijd: 12.00- 18.00
Prijs: € 45,00



Maasvallei duo-marathon.
De Maasvallei duo- marathon gaat door onze tuin! We zijn een van de
smikkelplatskes. De duo-marathon is een sportief evenement dat gecombineerd
wordt met muzikale, culinaire en culturele belevingen onder weg.
De start is om 10.00 uur bij landgoed Barendonk. We verwachten de sportievelingen
tussen 11.45 en 13.30 uur bij ons. Ze kunnen dan genieten van onze heerlijke
huisgemaakte scones en van der muziek van de pop/rock band Acoustic Monkey.
Pluk en oogstfeest op Kasteel Tongelaar
Op 15 oktober vind het Pluk en oogstfeest plaats op kasteel Tongelaar. Er is een fair
met puur eten, kinderactiviteiten, huifkartochten, kastanjes poffen, culinaire
verrassingen, muziek, de toren van het kasteel kan worden beklommen dus voor elk
wat wils. Onder de Kersenboom zorgt voor herfstsfeer in de toren en in de

ceremoniezaal van het kasteel. Marius gaat bakken in het bakhuis , op een
houtgestookte oven!
Datum: 15 oktober
Tijd: 10.00-17.00 uur
Entree: gratis.



Indian Summer Evening
U geniet van een landelijke 3-gangendiner in herfstsfeer .
Daarna start de workshop waarbij u ter plaatse kunt kiezen uit de volgende
basisstukken:herfstkrans of tafelstuk.
U kunt ook er voor kiezen om alleen aan de workshop deel te nemen. Dan start u om
19.30 uur . De kosten zijn dan 45 euro.
Datum: 3 november
Tijd: 18.00-23.00 uur
Prijs:€ 65,00



Avondworkshop: Herfst volgens de oude Meesters.
U maakt een tafelstuk of boomschijf met als inspiratie de schilderijen van stillevens
door onze oude meesters zoals Rembrand, Heerda en Vermeer. U gebruikt fruit,
pompoeen, bottels, bessen, Delfstblauw servies en zilveren bestek.
Datum : 27 Oktober.
Tijd: 20.00-22.30 uur.

Prijs: € 55,00

Hersftlunch and decoration.


U geniet van een landelijke 3-gangenlunch en herfstsfeer. Daarna start de workshop
waarbij u ter plaatse kunt kiezen uit de volgende basisstukken: krans, tafelstuk, stuk
op boomschijf of decotaart.
Datum : 4 november
Tijd: 12.30-17.30 uur.
Prijs: € 65,00

Middagworkshop of avondworkshop : Jachtkrans of jachtstuk.


Een krans of stuk met daarin verwerkt geweien, pauwenveren, blad, boomschors,
dennenappels, IJslands mos en nog veel meer.
Datum : 7 Oktober middag / 12 oktober avond.
Tijd: 14.00- 17.00 uur/ 20.00-22.30 uur.
Prijs: € 59,50

Winterprogramma “Country Living Christmas Dream”



Winter /kerstopendagen:” Country Living Christmas Dream”
U bent op deze dagen van harte welkom om onder het genot van een drankje en een
hapje inspiratie op te doen en sfeer te proeven voor het nieuwe winterseizoen. Kom
genieten van onze Country Living Christmas Dream!
Ook Berends Bloemsierkunst en cadeauwinkel Buitengewoon hebben dan hun kerst
open dagen. U kunt dus 3 bedrijven in kerstsfeer gaan bezoeken.

Datum: 10november van 10.00- 17.00 uur en 11 november van 10.00-17.00uur.
Gratis toegang.



Christmas High Tea
U geniet van een authentieke afternoon tea in kerstsfeer bestaande uit 9
huisgemaakte gerechten. De tafel is prachtig gedekt en u kunt tijdens de tea heel veel
inspiratie op doen. U kunt snuffelen tussen allerlei mooie woon en groendecoraties ,
brocante en trouvailles. Zo komt u helemaal in de sfeer van een County Living
Christmas Dream!
Data: 25 november- 2 december-10 december
Tijd: 12.30 -16.00 uur
Prijs: 25 euro



Christmas High Tea and decoration
U geniet van een authentieke afternoon tea in kerstsfeer bestaande uit 9
huisgemaakte gerechten. De tafel is prachtig gedekt en u kunt tijdens de tea heel veel
inspiratie op doen. Daarna begint de workshop en kunt u ter plaatse kiezen uit de
volgende basisstukken:krans, tafelstuk, decotaart.
Data:25 november, 10 december, 15 december
Tijd: 12.30 – 18.00 uur
Prijs: €65,00



Christmas lunch and decoration
U geniet van een landelijke 3 -gangenlunch in kerstsfeer. Daarna begint de workshop
en kunt u ter plaatse kiezen uit de volgende basisstukken:krans, tafelstuk, decotaart.
Data:18 november, 17 december
Tijd: 12.30 – 18.00 uur
Prijs: €65,00



All the joy’s of Christmas
Een avondworkshop met vooraf een landelijke 3-gangendiner in kerstsfeer. Daarna
maakt u een winterstuk gevangen in een stolp
Datum: 18 november
Tijd: 18.00-23.00 uur
Prijs: € 65,00



Kerstfair De Voorste Venne in Drunen
Een sfeervolle kerstfair met exclusieve deelnemers in De Voortse Venne. Onder de
Kersenboom is hierbij ook aanwezig.
Datum: 25 t/m 27 november
Tijd: 10.00-18.00 uur.
Entree €5,00 Kinderen gratis.



Winter of kerstkrans: For you only
Mijn jaarlijkse traditie: Een krans in uw stijl en sfeer! Ik bied u natuurlijk allerlei
varianten aan zodat u genoeg inspiratie krijgt.
Data: 17 november, 30 november, 8 december, 18 december
Tijd: 20.00 – 22.30 uur
Prijs: Kransen verschillende maten variërend van €45 tot €60,00



Christmas etagère
Dit is een middag workshop. We beginnen met koffie, thee en taart. Daarna gaan we
een etagère decoreren. De etagère bestaat uit twee lagen, ook na de kerst mooi en

zeer decoratief. U maakt een taartje, kransje en geurstilleven. Borden zelf
meebrengen.
Data: 8 december/ 21 december
Tijd: 13.30 – 17.00 uur
Prijs: €59,50

The American spirit.


Tafelstuk voor het kerstdiner. Een stuk geïnspireerd op American County Living met
de tradionele kleuren rood en groen in combinatie met natuurmaterialen . Wilt u dit
stuk maken in een hele andere sfeer en kleurcombinatie dat is natuurlijk mogelijk!
Datum: 11 december/ 15 december
Tijd: 20.00- 22.30
Prijs € 60,00



Christmas dream



Een avondworkshop waarbij u een romantisch stuk maakt op een mooie grijze vaas.
We hebben keuze uit verschillende vazen en potten .Natuur en zijdematerialen
worden gecombineerd in een winterse sfeer.
Datum: 7 december
Tijd: 20.00-22.30 uur
Prijs € 69,50

Oh dennenboom wat zijn je takken wonderschoon
We maken een bosboom. U decoreert dit boompje in uw eigen stijl en sfeer. Leef u
uit en maak er wat moois van.
Data: 14 december
Tijd: 20.00 – 22.30 uur
Prijs: : €55,00



Living in a Country Christmas Dream!
Een hele dag winters genieten bij Onder de Kersenboom. Om 10.00 uur starten we
koffie/thee en taart. Daarna maken we een krans die u helemaal decoreert naar eigen
smaak en stijl. Rond 13.00 uur wordt de 3-gangen Christmaslunch geserveerd. In de
middag maken we een klein tafelstuk op een boomschijf. Ter afsluiting drinken we
een glaasje glühwein.
Datum: 9 en 16 december
Tijd: 10.00- 16.30 uur
Prijs €110,00



Winterbeleving op kasteel Tongelaar



Last minute Christmas shopping
Onder het genot van een hapje en een drankje van het huis kunt u rustig de laatste
kerstboodschappen doen.
Datum: 23 en 24 december

