Lente/Zomerworkshops 2018 Onder de Kersenboom

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. U kunt dus alle workshops die in deze brief staan ook reserveren voor uw teamuitje ,
familiedag etc. We maken heel graag voor u een passend arrangement. Ook combinatie van koken en
decoreren, wandelen, fietsen is mogelijk.
Reserveren kan via de mail of telefoon. Bij geen gehoor belt u na 18.00 uur.
Mail: Info@onderdekersenboom.nl
Telefoonnummer: 0485-453921

Volg ons via Facebook en Instagram, houdt de site in de gaten of volg Onder de Kersenboom via de
bladen. Anita is styling-redacteur van het mooie Brabantse tijdschrift Brabeau en ook kunt u
regelmatig producties van haar vinden in andere tijdschriften zoals: Wonen Landelijke Stijl,
Bloemschikken, Foodies, Seasons maar ook buitenlandse bladen zoals : Wohnen und Garten en
Country Living.
Wijzigingen van workshops onder voorbehoud.

Graag tot ziens bij Onder de Kersenboom!

Lente High Tea
U gaat genieten van een authentieke afternoon tea bestaande uit 9 huisgemaakte gerechten. Alles in
lentesfeer! Ook komt u meer te weten over de tradities en gebruiken van de high tea.
Data: 24 februari, 17 maart, 31 maart, 21, april en een speciale Koninklijke Afternoon tea op 28 april.
Moederdag high tea op 12 en 13 mei.
Tijd: 12.30 -15.30 uur.
Prijs: 25 euro

Lente High Tea and Decoration
Dit is een high tea zoals boven beschreven maar dan in combinatie met een workshop. We beginnen
met de tea. U krijgt de eerste 5 gerechten uitgeserveerd en daarna start de workshop waarbij u ter
plaatse kunt kiezen uit een krans, tafelstuk of deco-taart. Tijdens de workshop worden de 4 zoete
gerechten geserveerd.
Data: 24 februari, 10 maart, 17 maart, 21 april.
Tijd: 12.30 uur-17.30 uur.
Prijs: 65 euro.
Make your own tea
Kookworkshop afternoon tea bereiden. U leert o.l.v. een professionele kok de kneepjes van het vak.
Heerlijk koken in een landelijke keuken en daarna genieten aan een mooi gedekte tafel van de
afternoon tea. Recepten krijgt u mee naar huis.
Deze workshops worden op aanvraag gegeven op donderdag, vrijdag en zaterdag. Minimaal 6
personen .
Tijd: 12.00 – 18.00 uur.
Prijs: 45 euro.
Datum: 5 mei
Onder een stolp gevangen!
Onder een stolp maakt u een stilleven met takken, vlinders en vogels. De stolp staat op een
boomschijf. Heel decoratief en passend in de botanische trend sfeer!
Datum: 22 maart
Tijd: 20.00-22.30 uur.
Prijs: 50 euro.
Lang leve de lente!
U geniet van een heerlijke huisgemaakte lentelunch bestaande uit 3 gangen. Daarna volgt de
workshop waarbij u ter plaatse kunt kiezen wat u gaat maken: een lentekrans of een tafelstuk in
lentesfeer.
Datum: 7 april, 14 april
Tijd: 12.30 tot 17.30 uur.
Prijs: 65 euro

De lente hangt in de lucht!
Onder het genot van een kopje koffie en thee van het huis met bijpassend lekkers kunt u heerlijk
snuffelen in beide atelier s. Alles in lente sfeer en u kunt heel veel inspiratie op doen voor het nieuwe
seizoen!
Datum: 18 maart
Tijd: 10.00 tot 16.00 uur.
Het vogeltje is gevangen!
Middagworkshop! In een mooie brocante vogelkooi maakt u een stilleven met vogeltjes die verstopt
zitten tussen takken en ander groen.
Datum: 24 maart
Tijd: 14.00 -17.00 uur
Prijs: 65 euro
Pruuf de lente!
Geniet ven een smaakvolle tocht door het landschap De Kuilen en schuif aan bij 5 bijzondere
landelijke locaties! Wandelen en bij elke plek een heerlijk lente gerechtje proeven! Wandelen of
fietsen , het kan allebei!
Op zondag 25 maart kunt u vanaf 10.00 tot 14.00 uur starten bij Het Glaslokaal in Langenboom. De
tocht is 8 km lang en u stopt ook bij De Valkhoeve, Onder de Kersenboom, Libre’s Eeterij en Het
Moment. Dus heerlijk wandelen en 5 gerechten proeven!
Datum: 25 maart
Tijd: starten tussen 10.00 en 14.00 uur.
Prijs: 35 euro [ ex drankjes] .
Lente in de bol!
U maakt een tafelstuk met knoestig perenhout, blauwe druifjes, groen, mos, veren en eitjes. Een stuk
wat zowel binnen en buiten kan. Mocht u deze sfeer in een krans willen maken dan is dat natuurlijk
ook mogelijk.
Datum: 29 maart
Tijd: 20.00 tot 22.30 uur
Prijs: tafelstuk: 45 euro, krans 50,00 euro
Op z’n Hollands in Delfts blauw en Hollands rood!
Krans in Hollandse sferen! Denk aan Delfts blauw, waterland, Zeeuwse meisjes en Hollandse luchten
met hier en daar een rood accent. Een krans die prachtig staat in een landelijke keuken. Maar wilt u
een totaal andere sfeer dan kan dat natuurlijk ook!
Datum: 12 april
Tijd: 20.00 tot 22.30 uur
Prijs: 55,00 euro

My cup of tea.
We beginnen met een heerlijk koffie of thee complet met heerlijke zoete huisgemaakte hapjes.
Daarna maakt u een grote krans van 50 cm doorsnede met daarin verwerkt een brocante high tea
sfeer. Denk aan theekopjes, lepels en vorkjes, rozen, parels en fruit.
Onbeperkt snuffelen tussen prachtig servies. Als u zelf dierbaar servies in uw krans wilt verwerken
neem dat dan mee! Kransen door mij gemaakt in deze sfeer hebben al in diverse tijdschriften
gestaan! Tip: een heel leuk Moederdag cadeau!
Datum: 11 mei
Tijd: 20.00- 23.00 uur.
Prijs: 65 euro.
Moederdag high tea and decoration
Het leukste cadeau om je moeder re verrassen is met een authentieke afternoon tea met daar bij
een workshop! Voor alle moeders ligt er een speciale verrassing op het bordje!
Datum : 12 mei
Tijd: 12.30 tot 17.30 uur.
Kosten: 65 euro
Taart, thee en tuindagen tijdens Het Plattelandsrondje van Cuijk.
Het verrassend Platteland van Cuijk organiseert voor de 8 stekeer een route door het land van Cuijk.
Dit kan per fiets of auto. U kunt dan een hele grote diversiteit van landelijke bedrijven bezoeken. We
zijn dan 2 dagen speciaal voor u open. U kunt dit jaar het plattelandsrondje rijden op 20 mei van
10.00 tot 18.00 uur. Wij zijn voor onze taart thee en tuindagen ook open op 19 mei van 10.00 tot
17.00 uur. Voor alle duidelijkheid deze dag is er dus geen plattelands rondje dat is dus alleen op 20
mei.
Datum: 19 en 20 mei : Taart thee en tuindagen en op 20 mei kunt u dat combineren met Het
Plattelands Rondje
Toegang: gratis!
Zomer high tea
U gaat genieten van een authentieke afternoon tea bestaande uit 9 gerechten huisgemaakt. Alles in
zomersfeer. Ook komt u meer te weten over de tradities en geschiedenis van de high tea.
Data: 26 mei, 30 juni, 18 augustus.
Tijd: 12.30-15.30 uur.
Prijs: 25 euro
Zomer High Tea and Decoration.
Dit is een high tea zoals boven beschreven maar dan in combinatie met een workshop. We beginnen
met de tea. U krijgt de eerste 5 gerechten aan tafel uitgeserveerd. Daarna start de workshop waarbij
u ter plaatse kunt kiezen uit een krans, tafelstuk of deco-taart. Tijdens de workshop worden de 4
zoete gerechten uitgeserveerd.
Data: 26 mei, 30 juni, 18 augustus
Tijd: 12.30 uur-17.30 uur.
Prijs: 65 euro

Zoute , zilte, zeekrans of strandjuttersstuk.
Krans van schelpen, drijfhout en touw. U kunt kiezen uit 3 maten. Deze krans is zeker geschikt voor
buiten maar ook zeer decoratief voor in de badkamer. U kunt ook kiezen voor het strandjuttersstuk of
pyramide waar dezelfde materialen in worden verwerkt.
Datum: 31 mei
Tijd: 20.00-22.30 uur.
Prijs: Krans: 35/45/55 euro. Tafelstuk: 50 euro Pyramide: 55 euro.
Taartenmiddag!
U kunt proeven van ons taartenbuffet en ook nog zelf een taart maken ! Dit is een deco-taart naar
keuze . Mooi voor op een taartschaal, onder een stolp of op een etagere. Deze taart is voor de pronk
en goed voor de slanke lijn!
Datum: 1 juni
Tijd: 14.00 uur tot 17.00 uur.
Prijs: 35,00
Italiaanse lunch and decoration!
U gaat genieten van een heerlijke 3-gangen lunch met de pure smaken van Italië! We beginnen met
een soepje en daarna een proeverij van verschillende soorten pizza’s uit onze houtgestookte oven.
Daarna start de workshop waarbij u ter plaatse kunt kiezen wat u gaat maken: tafelstuk, krans, decotaart of een stuk op een boomschijf.
Tijdens de workshop wordt het dessert geserveerd.
Datum: 9 juni, 16 juni, 25 augustus
Prijs: 65 euro
Tijd: 12.30 uur tot 17.30 uur.
Kruidenkrans of tafelstuk.
Krans van heerlijk geurende kruiden zoals tijm, salie, rozemarijn, citroenmelisse. Ook uien, citroenen
en knoflook kunnen er in worden verwerkt. Dezelfde materialen worden ook in het tafelstuk
verwerkt.
Datum: 7 juni
Tijd: 20.00-22.30 uur.
Prijs: Krans: 45/55 euro. Tafelstuk: 50 euro.
La cucina del Marius.
Vele geheimen van de Italiaanse keuken gaat Marius met u delen. U maakt een heerlijk anti-pasta
buffet en u leert pizza bakken in een authentieke Italiaanse hout gestookte oven. Daarna aan lange
tafels genieten van al het heerlijks uit de Italiaanse keuken.
Datum : 23 juni
Tijd: 14.00 tot 18.00 uur.
Prijs: 45 euro

Romancing the rose.
Krans of tafelstuk met de roos in de hoofdrol! Zijden rozen in combinatie met eucalyptus, gipskruid en
lavendel worden verwerkt in deze romantische krans. Deze materialen worden ook in het tafelstuk
verwerkt.
Datum: 23 juni
Tijd: 14.00 tot 17.00 uur.
Prijs: Krans: 40/50/60 euro. Tafelstuk: 55 euro.
Indian Summer High Tea
De zomer is bijna voorbij en de herfst staat voor de deur: In Amerika noemt men dit Indian Summer!
Kom genieten van een heerlijk authentieke afternoon tea bestaande uit 9 huisgemaakte gerechten,
puur gekookt en gebakken!
Proef de herfst en een restje zomer!
Datum: 1 -8-22 september.
Tijd: 12.30 tot 15.30 uur
Prijs: 25 euro
Indian Summer High Tea and Decoration
U geniet van een authentieke afternoon tea bestaande uit 9 huisgemaakte gerechten, puur gekookt
en gebakken! Halverwege de tea staart de workshop waarbij u ter plaatse kunt kiezen wat u gaat
maken: tafelstuk, krans, deco-taartje of stuk op een boomschijf.
En dit alles in de sfeer van Indian Summer: het gevoel van het staartje van de zomer en het begin van
de herfst!
Datum: 1-8-22 september.
Tijd: 12.30 tot 17.30 uur.
Prijs: 65 euro
Tuinfair Onder de Kersenboom: Indian Summer Dream!
Onze jaarlijkse kleinschalige tuinfair vind dit jaar plaats op 15 september! Zet het vast in uw agenda!
Datum: 15 september
Tijd: 10.00-17.00 uur.
Gratis toegang!

