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Persoonlijk 
afscheidsbloemwerk 

afgestemd op uw wens
en die van uw dierbare



Hoe lees je deze brochure?

Bloemen zijn dragers van emotie. Ze bieden je liefde en troost. 
Bloemen halen herinneringen op die je even terugbrengen bij 
de waardevolle momenten samen.

Met liefde maak ik een prachtig bloemwerk voor je dierbare. 
Het bedenken en het maken van het bloemwerk doe ik met 
veel inlevingsvermogen en vakmanschap..

In deze brochure vind je voorbeelden van bloemwerken voor 
bij een uitvaart. Op iedere pagina zie je een sfeerbeeld. Dit 
sfeerbeeld geeft een bepaalde vorm weer. Dit bloemstuk kan 
vertaalt worden naar andere vormen, bijvoorbeeld naar een 
ronde, ovale of hartvorm. Bij ieder sfeerbeeld staat een kolom 
met symbolen en prijzen die in die sfeer gemaakt kunnen 
worden.

Heb je een specifi eke wens en/of laat je graag een bloemwerk 
maken geheel afgestemd op jullie wensen? Neem dan contact 
met me op, samen maken we een mooi plan.

Warme bloemengroet, 
Tess Gielen-Marijnissen

Bloemen zijn 
seizoensproducten. 
Soms kan het 
voorkomen dat 
een bloemsoort 
niet leverbaar is. 
Ik zal je dat altijd 
meedelen en bied 
je een passend 
alternatief.

Symbolen
Rond dia
50 cm | 100 cm

Ovaal
100 cm | 150 cm

Druppelvorm
80 cm | 120 cm

Hartvorm open
25 cm | 35 cm | 45 cm

Hartvorm gesloten 
25 cm | 35 cm | 45 cm 

Levensboeket 
(boeket in vaas of in zinken emmer)

Halve of gehele kistbedekking 
120 cm | 200 cm



Prijzen
50 cm | 100 cm  
€125,00 | €250,00

100 cm | 150 cm  
€250,00 | €350,00

80 cm | 120 cm  
€175,00 | €250,00

25 cm | 35 cm | 45 cm  
€79,50 | €165,00 | €199,50

25 cm | 35 cm | 45 cm  
€82,50 | €170,00 | €222,50 

€95,00 
(boeket in een vaas)
 
120 cm | 200 cm  
€295,00 | €475,00

Puur wit
Pure witte materialen vormen 

een mooie serene sfeer in 
witte bloemen met o.a. roos, 

leeuwenbek, grassen en 
campanula. 

Het bloemstuk op de afbeelding is 
gemaakt

in een druppelvorm van 80 cm in een
prijs van € 175,00



Kleurrijk veld
Veldachtige materialen vormen 

een mooi kleurrijk veld van 
bloemen met o.a. ridderspoor, 

grassen en tuinrozen. 

Het bloemstuk op de afbeelding is 
gemaakt in halve kistvorm  

van 120 cm in een prijs van € 295,00

Prijzen
50 cm | 100 cm  
€125,00 | €250,00

100 cm | 150 cm  
€250,00 | €350,00

80 cm | 120 cm  
€175,00 | €250,00

25 cm | 35 cm | 45 cm  
€79,50 | €165,00 | €199,50

25 cm | 35 cm | 45 cm  
€82,50 | €170,00 | €222,50 

€95,00 
(boeket in een vaas)
 
120 cm | 200 cm  
€295,00 | €475,00



Tropisch stoer
Robuuste, kleurrijke materialen 

vormen een stoer bloemstuk 
met o.a. paradijsvogelbloem, 

cymbidiumorchidee en gloriosa. 
 

Het bloemstuk op de afbeelding is 
gemaakt in een ronde vorm  

van 1 meter doorsnede in een prijs van 
€ 375,00

Prijzen
50 cm  | 100 cm 
€175,00 | €375,00

100 cm | 150 cm  
€375,00 | €450,00

80 cm | 120 cm  
€200,00 | €375,00

45 cm  
€199,50

45 cm  
€222,50 

€125,00 
(boeket in een vaas)
 
120 cm | 200 cm  
€425,00 | €750,00



Weelderig pastel
Pastelkleurige bloemen vormen 
een romantische bloemenoase. 

Met o.a. tuinroos, violier en 
grassen.  

 
Het bloemstuk op de afbeelding is 

gemaakt in een kistvullend bloemstuk  
van twee meter in een prijs van € 

575,00

Prijzen
50 cm | 100 cm 
€165,00 | €220,00

100 cm | 150 cm  
€275,00 | €325,00

80 cm | 120 cm  
€195,00 | €275,00

25 cm | 35 cm | 45 cm  
€79,50 | €165,00 | €199,50

25 cm | 35 cm | 45 cm  
€82,50 | €170,00 | €222,50 

€125,00 
(bloemen in zinken emmer)
 
120 cm | 200 cm 
€300,00 | €575,00



Bloemenhart
Bloemenharten, de liefde 

spreekt. Van krachtige kleuren 
tot heel lieflijke tinten. De 

hartvormen kunnen in alle 
kleuren en maten op maat 

gemaakt worden.   

Op de afbeelding zie je een open 
hartvorm van 45 cm in een prijsklasse 
van € 199,50 en een dichte hartvorm 

van enkel rozen van 40 cm doorsnede 
in een prijsklasse van € 175,00Ook te maken in:

Hartvorm open 30 cm € 79,50 |  40 cm  
€ 165,00 | 45 cm € 199,50

Hartvorm gesloten 30 cm € 82,50 | 40 cm  
€ 170,00 | 45 cm € 222,50



Maatwerk
Wanneer er wordt gekozen 

voor een opengewerkte 
mand of lichaamswade lever 
ik maatwerk. In de bekleding 
van deze lichaamsomhulsels 
is veel mogelijk. Van een paar 

subtiele groene takken tot een 
volle bloemenzee. Of iets wat 

daar tussenin valt. Vaak gaat de 
aankleding van een mand of 

wade mooi hand in hand met een 
bloemenritueel. Samen bekleden 

we de mand of wade van je 
dierbare met bloemen. Vraag 
gerust naar de mogelijkheden. 

Op de afbeelding zie je een 
wilgenmand bekleed met o.a. 

styphagras en vanda orchideeën 
in een prijs van € 175,00. Uurtarief 

bloemenritueel €32,50



Sterrenkind
Voor kinderen maak ik passend maatwerk. Van bloemenletters 

tot stervormen en van lieflijke hartjes tot bloemwerkjes met 
speelgoed. Heb je een specifieke wens en/of laat je graag een 
bloemwerk maken geheel afgestemd op jullie wensen? Neem 

dan contact met me op, met liefde denk ik met jullie mee.  

Op de afbeelding:
Stervorm dia 30 cm | € 52,50

Krans dia 25 cm | € 49,50 | knuffel giraffe € 12,50 
(een eigen knuffeldier aanleveren is ook een optie)

Hartvorm gesloten 30 cm  | € 82,50

Ook te maken in:
Hartvorm open 30 cm € 79,50 |  40 cm € 165,00 | 45 cm € 199,50

Hartvorm gesloten 30 cm € 82,50 | 40 cm € 170,00 | 45 cm € 222,50



op de afbeelding 
zie je een gesloten 
hartvorm in lieflijke 
pasteltinten van 30 

cm in een prijsklasse 
van € 82,50
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Met dank aan:




