de Pluktuin het Natuur Atelier
Nieuwsbrief oktober - november
Na een gezellige zomer waarin we veel verschillende groepsarrangementen hebben mogen verzorgen zoals
rondleidingen door de tuin, High Tea’s en lunches volgens afspraak, zitten we nu midden in een periode van
herfstworkshops. Ieder seizoen heeft zo zijn eigen activiteiten en dat zorgt voor veel afwisseling in
de Pluktuin en het Natuur Atelier. Beleef deze seizoenen met ons mee door het bezoeken van onze Open
Zaterdagen. Aanstaande zaterdag 8 oktober zijn wij weer geopend van 10.00-16.30u. We heten je van harte
welkom. Geniet van de Pluktuin in herfstsferen en de leuke nieuwe najaar items in onze winkel. Hiernaast
schenken we koffie en thee met lekkers in de Serre.
Zo staan er meer activiteiten gepland voor het komend seizoen, bijvoorbeeld onze Kerstworkshops en de
najaarswandeling. Lees verder voor meer!

• Workshops:
De herfstworkshops zijn in volle gang; er zijn nog 2 plaatsen vrij op donderdagavond 13 oktober.
Via onze webshop zijn vier verschillende herfstworkshops online beschikbaar met DIY pakket, voor een
leuke thuisworkshop met vriendinnen of familie. Vanaf half november staan diverse Kerstworkshops online.
We komen ook op locatie voor een van onze workshops, voor zowel kleine als grote gezelschappen,
van 6 -35 p. bijvoorbeeld bij je thuis of op het bedrijf.

Kerstworkshops 2022
Keuze uit een drietal verschillende onderwerpen die je van te voren via de mail toegestuurd krijgt.
De onderwerpen zijn ook te zien tijdens onze open zaterdagen vanaf 26 november.
Data Kerstworkshops:
Dinsdag

6 december 19.30u

Woensdag 14 december 19.30u

Vrijdag

9 december 13.30u

Vrijdag

16 december 13.30u

Zaterdag

17 december 10.00u

Zaterdag 10 december 10.00u
.

•

Opgeven is mogelijk via de mail onder vermelding van je naam en
telefoonnummer en het aantal personen.

•

Hierna ontvang je van ons een bevestiging via de mail, heb je deze niet gehad, kijk dan in
de ongewenste email/ spam.

• Online workshops Herfst (de nieuwste)

Klik op de foto om naar de
instructievideo te gaan
(via You Tube).

Bestel direct het DIY pakket
via de link onder de foto.
DIY pakket Halve Maan Herfstschikking

DIY pakket Herfstkrans

.

• Theetje Thuis!
In november en van januari t/m april organiseren wij
het Theetje Thuis:
Heerlijk High Tea-en thuis met diverse lekkere hapjes,
inclusief losse thee, etagères en servies, bezorgd en
weer opgehaald!
Dit arrangement is mogelijk vanaf 6 personen.

• Wandeltochten

•

Er staan meerdere wandeltochten gepland de komende tijd.
De eerste tocht is zaterdag 29 oktober a.s. Trek je
wandelschoenen aan en start in de Pluktuin met een kopje
koffie met lekkers. Ga hierna op stap met de gekozen
afstand en de duidelijk beschreven route.
Na afloop, terug in de tuin, staat er een kop herfstsoep
voor je klaar.
Geef je op via onze webshop, prijs €8,75p.p.
Geniet van een leuk uitje in de herfst!

• Data open zaterdagen

.

:

Kom langs om ouderwets te genieten van de tuin en van koffie of thee met huisgemaakte cake of appeltaart!
Deze dagen verzorgen wij bloemen en boeketten alleen volgens bestelling, bestel deze uiterlijk
op vrijdag voor 12.00u telefonisch of via whatsapp 06 42 321 321
Data Open Zaterdagen van 10.00-16.30u:

8 oktober
29 oktober
26 november

3 december
10 december
7 januari (+ wandeltocht)

Meer informatie: www.depluktuin.nl en www.natuuratelierwestland.nl
Facebook: natuuratelierwestland.nl ∙ Instagram: het Natuur Atelier
Bezoekadres: Kleine Achterweg 28 2671 LT Naaldwijk ∙ Telefoon: 06 42 321 321
Afmelden voor deze nieuwsbrief: stuur deze terug vanaf het door u opgegeven emailadres, wij verwijderen u uit ons bestand.

Wandeltocht
zaterdag 29 oktober

Kies uit drie afstanden: 5, 10 en 15 km.
Start tussen 9.30-13.30u (tot 16.30u)
Geef je op via de webshop van het Natuur Atelier
Begin in de Pluktuin met een kopje koffie/thee en
lekkers. Geniet na afloop van de wandeltocht
van een heerlijke herfstsoep.
Prijs per persoon €8.75
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