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Gemeente Land van Cuijk – Gerardus Evenement Planner organiseert samen met 
TraktatieWorkshop uit Nieuwerkerk a/d IJssel 2 leuke middagen speciaal voor moederdag, 
Moederdag-workshop: HIGH-TEA tableau maken en nuttigen.  
 
Zaterdag 07 mei 2022 en zaterdag 14 mei 2022 tussen 13.30-17.00u zal er een heerlijke creatieve en 
culinaire workshop worden gegeven voor (schoon/stief)moeders en hun (schoon/stief)dochters, 
(schoon/stief)moeders en hun (schoon/stiefzonen).  
Mocht jij graag bijvoorbeeld als kleinzoon of kleindochter je oma willen verrassen, dan ben je 
natuurlijk ook van harte welkom. 
  
Tijdens deze HIGH-TEA workshop, ontvang je bij aankomst een heerlijk glas prosecco, maak je een 
mooi plateau waar je de high tea-hapjes op kunt serveren (afneembaar materiaal) en kan je proeven 
van je eigen samengestelde, lekkere hapjes. 
 
De kosten voor de HIGH-TEA zijn 69,50 per persoon.  
 
Wil jij je (schoon/stief)moeder een mooi cadeau voor moederdag 2022 geven?  
Creatief én culinair bezig zijn tijdens één en dezelfde workshop? Lijkt het je leuk om met je handen 
creatief bezig te zijn zodat hierna je smaakpapillen de rest kunnen doen? Dan KUN en MAG je deze 
workshop niet missen: ‘Je zelfgekozen HIGH-TEA hapjes, opmaken Op Een Eigen Gemaakt Dienblad’.   
 
Reserveer dan snel! 
VOL=VOL (max 8p per sessie) 
Locatie: Villa Cuijkelbont, St Annastraat 18 te Cuijk. 
 
Wilt u zich aanmelden dan kan dit door een e-mail te sturen naar info@gerardus-evenement-
planner.nl  
Na de aanmelding zal er een bevestiging worden gestuurd en kunt u het bedrag d.m.v. een tikkie 
overmaken. Er moet van tevoren betaald worden.  
7 dagen of langer van tevoren annuleren, 100% terugbetaling. 
Korter dan 7 dagen annuleren, helaas geen terugbetaling. 
 
Er kan geparkeerd worden: 

- Parkeergarage Maasbrug (5 min lopen) 
- Parkeerplaats Lage Weide (5 min lopen) 
- Parkeerplaats Aldi (5 min lopen) 
- Parkeerplaats Maasboulevard (7 min lopen) 

 
OV: 
Station Cuijk (8 min lopen). 
Binnen 12 minuten ben je met de trein op Nijmegen station. 
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Niet voor publicatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Menno Spiekerman van 

Gerardus Evenement Planner via: 06-13486175 of via info@gerardus-evenement-planner.nl.  

 

 

 


