Zoals je van ons gewend bent gaan we er weer een SUperleuk feestje van maken. Uiteraard
in samenspraak met Villa Flora geheel volgens de geldende corona richtlijnen van de
regering.

Voor wie bestemd?
Voor iedereen: jong, oud, beginner of gevorderd en je hoeft echt niet creatief te zijn! Alles is
al bedacht en voorgesneden. Je kunt alle voorbeelden gewoon namaken, maar je kunt er
natuurlijk ook je eigen twist aan geven.

Wat gaan we doen?
We maken kaarten, cadeauverpakkingen, labels en nog veel meer leuks dat je
kunt gebruiken voor de komende feestdagen.

Wat krijg je?
Je ontvangt van ons een goed gevuld pakket met materialen. Uiteraard persoonlijke
begeleiding tijdens de workshop. Koffie/thee met lekkers, lunch en je kunt gebruik maken
van onze stempels, inkt, ponsen en stansen. Daarnaast ontvang je na de workshop een link
naar alle instructie video's van de projecten op YouTube. Zo ben je in de gelegenheid om je
favoriete projecten nog een keer te kunnen maken. Uiteraard hebben we ook nog leuke
verrassingen in petto.

Meedoen?
Wacht niet te lang met opgeven. Het aantal plaatsen is namelijk beperkt! De kosten voor
deze gezelllige dag bedragen € 52,50 per persoon. Je kunt je aanmelden door het bedrag
van € 52,50 over te maken op:
NL07 KNAB 0255 6037 03 tnv ALotteWork in Rotterdam
onder vermelding van:
Kerstworkshop
je email adres (sommige banken kennen het @ niet, dan typ je AT)
en de dag en datum waarop je wilt komen.
Zodra het bedrag is ontvangen, ontvang je van ons een email en is je plaats gegarandeerd.
Neem je je zus, moeder, dochter of vriendin mee? Dan kun je het totaal bedrag in één keer
overmaken.

Nieuw dit jaar - een online versie
We begrijpen dat het voor sommigen toch nog niet mogelijk is om aan groepsevenementen
deel te nemen. Daarom verzorgen we dit jaar ook een online versie van de Kerstworkshop
zodat iedereen de gelegenheid is om deel te nemen. Uiteraard maak je dan ook alle
projecten die in Villa Flora worden gemaakt. Je moet alleen zelf voor stempels en inkt
zorgen - die kunnen we helaas niet meesturen.
De online workshop bestaat uit het volgende:
Je ontvangt van ons via PostNL Track & Trace een goed gevuld pakket met materialen.
Je krijgt een link naar alle instructie video's van de projecten op YouTube.
De kosten voor de online workshop bedragen € 42,50 per persoon. Je kunt je aanmelden
door het bedrag van € 42,50 over te maken op:
NL07 KNAB 0255 6037 03 tnv ALotteWork in Rotterdam
onder vermelding van:
Kerstworkshop-online
je email adres (sommige banken kennen het @-teken niet, dan typ je AT)

Uiterlijke inschrijfdatum live en online: 15 september 2020
Omdat we de materialen moeten inkopen en alles voor moeten snijden is de uiterlijke
inschrijfdatum voor beide workshops 15 september 2020. Voor de "live" versie geldt echter
VOL=VOL in verband met het aantal beschikbare plekken.

Overnachten?
Maak er een leuk meidenweekend van en combineer de Kerstworkshop met een
overnachting in Villa Flora. Boeken kan via allerlei websites, en natuurlijk ook via de website
van Villa Flora: https://hotelvillaflora.nl/

Annuleren
Mocht het zo zijn dat je je voor de "live" workshop in Hillegom hebt opgegeven en je
onverhoopt niet kan komen, dan zetten we jouw live workshop om naar een online
workshop en storten we het verschil in geld terug.
We hebben er ongelooflijk veel zin en verheugen ons je (weer) te mogen begroeten in Villa
Flora of online!

PS: Villa Flora in Hillegom is heel goed per auto of OV bereikbaar.
Gratis parkeren of door ons opgehaald worden bij station Hillegom

