
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
WEETJES 

 
 Alle workshops bloemschikken gaan door in de Prinsessestraat 127 in Izegem. Hieronder vind 

je het workshopprogramma 2022-2023. Vervolgens lees je alle praktische info. We kijken er naar 
uit jullie te kunnen ontvangen in ons ruim en gezellig atelier. 
 

 Onze bloemenwinkel vind je aan de overkant, Prinsessestraat 172. 
We verwennen jullie graag met een uitgebreid én kraakvers aanbod verse snijbloemen dat 
dagelijks wordt aangevuld. We zijn trots op de lange houdbaarheid van onze boeketten en onze 
veelgevraagde veldboeketten zijn een begrip aan het worden.  
Verder is er een grote keuze aan vazen en kaarsen/geurkaarsen. Onze sfeer- en 
decoratieartikelen volgen de seizoenen en onze winkel ziet er dus meerdere keren per jaar 
anders uit. Je kan er dagelijks terecht voor dagverse boeketten, sfeervolle woondecoratie, 
stijlvolle geschenken en bestellingen op maat. We zorgen ook voor de florale aankleding van uw 
zaak, feest of evenement. Aan graf- en begrafeniswerk voegen we met veel zorg een eigentijdse 
en passende toets toe. 
 

 Schrijf je in voor de nieuwsbrief van De Kleine Tuin! Dan ontvang je een tweetal weken voor 
elke workshop een uitnodigingsmail met foto’s van de schikking. Daarnaast blijf je ook op de 
hoogte van alle nieuwigheden en aanbiedingen in de winkel. Dit kan via de website (helemaal 
onderaan klikken en daarna ontvang je een mail ter bevestiging) of stuur me een mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORKSHOPS BLOEMSCHIKKEN 

Hou je van bloemen en gezelligheid? Dan zullen de 

workshops bloemschikken van De Kleine Tuin je zeker 

aanspreken. Een jaar lang gaan we met verse, 

gedroogde en originele materialen aan de slag en 

creëren we prachtige schikkingen die je interieur 

ongetwijfeld zullen opfleuren. 

We ontvangen je heel graag in ons inspirerend atelier  

waar je de tijd even vergeet en tot rust komt. Je 

geniet er onder het creatief bezig zijn van een hapje 

en een drankje en ongetwijfeld ook van een fijne 

babbel. Een ideale gelegenheid om wat quality time 

met je vriendin, buurvrouw, collega... in te lassen. 

Of wat dacht je van een moeder-dochter momentje? 

WELKOM! 

 



 

 
HERFST droogbloemenhoepel 
 
Dinsdag 20 september 2022 namiddag  
Woensdag 21 september 2022 avond 
 

 
HERFST royale krans 
 
Dinsdag 4 oktober 2022 namiddag en avond 
Woensdag 5 oktober 2022 avond 
 

 
INGETOGEN SCHIKKING / GRAFSCHIKKING 
 
Maandag 24 oktober 2022 avond 
Dinsdag 25 oktober 2022 namiddag en avond 
 

 
KERST schikking met lichtjes 
 
Dinsdag 15 november 2022 namiddag en avond 
Woensdag 16 november 202 avond 

 
 
KERST TAFELSTUK droge materialen 
 
Dinsdag 29 november 2022 namiddag en avond 
Woensdag 30 november 2022 avond 
 

 
KERST TAFELSTUK verse materialen 
 
Maandag 19 december 2022 avond 
Dinsdag 20 december 2022 namiddag en avond 
 

 
VALENTIJN 
 
Dinsdag 17 januari 2023 namiddag en avond 
Woensdag 18 januari 2023 avond 
 

 
PASEN sfeerbrenger 
 
Dinsdag 7 maart 2023 namiddag en avond 
Woensdag 8 maart 2022 avond 
 

 
PASEN tafelstuk 
 
Dinsdag 28 maart 2023 namiddag en avond 
Woensdag 29 maart 2023 avond 
 

 
MOEDERDAG droge materialen 
 
Dinsdag 25 april 2023 namiddag en avond 
Woensdag 26 april 2023 avond 
 

 
VELDBOEKET 
 
Woensdag 31 mei 2023 avond 
Donderdag 1 juni 2023 avond 
 

 
ZOMER sfeerbrenger 
 
Dinsdag 20 juni 2023 namiddag en avond 
Woensdag 21 juni 2023 avond 
 

 

 

 



 
KOSTPRIJS – INSCHRIJVEN 

 
 De sessies in de namiddag starten om 13.30 en eindigen rond 16.00. ’s Avonds verwachten we 

jullie om 19.00 en we stoppen omstreeks 21.30. 
 

 Prijzen van workshops variëren naargelang de gebruikte materialen en de grootte van het 
bloemstuk. De vermelde prijs = alles inbegrepen.  
 

 Alle materialen voor de schikking liggen bij aankomst voor je klaar en we voorzien doorheen de 
namiddag/avond enkele drankjes en hapjes. Foto’s van de schikking en de prijs vind je telkens in 
de nieuwsbrief die een 3-tal weken voor de workshop via mail wordt verstuurd. Ook via Facebook 
en Instagram worden foto’s en prijzen gedeeld. 
 

 Bij inschrijving betaal je 10 euro voorschot. De rest van het bedrag wordt aan het begin van de 
workshop vereffend.  
 

 Bij annulering kan je een vervanger sturen of het materiaal (laten) oppikken (in de winkel). We 
helpen je dan graag op weg om het bloemstuk thuis te maken. 
 

 Alle werkmaterialen zoals messen, scharen, lijmpistolen… zijn ter plaatse voorzien. Je kan 
eventueel zelf een schort, handdoek, mesje en snoeischaar meebrengen.  

 

 Je kan inschrijven in de winkel, via telefoon, facebook Instagram of mail. Je betaalt het 
voorschot van 10 euro per workshop in de winkel of op onderstaand rekeningnummer, minstens 
een week voor de datum van uw keuze. Gelieve in de mededeling je naam, telefoonnummer en 
de datum van de workshop(s) te vermelden. 
 

 Je inschrijving is pas definitief na betaling voorschot. 
 

 
 

Rekeningnummer: BE68 7360 1342 1834 
 

De Kleine Tuin 

Els D’Artois 

 

Prinsessestraat 127 (atelier) 

Prinsessestraat 172 (winkel) 

8870 izegem 

 

0486 / 148 396 
 

www.atelierdekleinetuin.be 

    
 

http://www.atelierdekleinetuin.be/


 


