
  



Wat hebben we het gemist. Samenzijn en creatief bezig zijn. Tijdens de zomerse 
workshops neem ik jullie mee in mijn creatieve wereld.  

We ontdekken deze workshopreeks nieuwe materialen zoals klei en plexiglas. Dit in 
combi met (droog)bloemen maakt weer unieke creaties!  

Ik leer je de technieken die nodig zijn en draag bij aan een gezellige 
zondagochtend of middag..  

Alle items kunnen op alle datums gemaakt worden en alle workshops zijn inclusief 
materiaal, drankjes en homemade lekkers! Ook draag ik zorg voor de anderhalve 
meter afstand. We werken aan grote tafels waardoor afstand houden goed te 
realiseren is.  

 

 

Inschrijfdata 
zondag 4 juli 10:00 – 12:30 
zondag 4 juli 13:30 – 16:00 
zondag 18 juli 10:00 – 12:30 
zondag 18 juli 13:30 – 16:00 
zondag 25 juli 10:00 – 12:30  
(nog 2 plaatsen vrij) 
zondag 25 juli 13:30 – 16:00 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden doe je via  info@tessrose.nl of 06-16303205 
Ben je met een groep van 6 - 8 creatievelingen? Dan is het ook mogelijk een 

andere datum in te plannen! 

 

Zie ik je snel? Liefs, Tess! 

mailto:info@tessrose.nl


 

 

 

 

Je krijgt drie bordjes, deze vul je met klei en strijkt ze mooi glad. Vervolgens maak je 
met verschillende structuren en evt een likje acrylverf mooie vormen in de klei. Hier 

en daar een subtiel grasje of droogbloemetje en klaar! 
Let op, deze workshop kun je 2 weken na dato ophalen ivm droogtijd. 

 
prijs € 52,50 voor een set van 3 

 



  

 

Droogbloemen zijn tof! Door hun leuke kleuren en vormen zijn ze veelvoudig te gebruiken, 
en zo ook voor deze hangende ring. Je maakt eerst een basis van ranken. Daarna kies jij de 

bloemen die jij mooi vindt en wikkelt ze met boulliondraad vast aan de ring. 

De droogbloemenring hangt prachtig voor je raam, maar ook mooi aan de muur of tof in 
de (kinder)kamer.  Alle materialen zijn ingedroogd of van zijde, je hebt dus lang plezier van 

je bloemenring! 

 

In 3 maten te maken: 
Dia 30 € 55,00 
Dia 40 € 75,00 
Dia 50 € 89,50 
 
Piunniknaam dia 30 en 40 cm 
Naam t/m 4 letters    € 15,00 
Naam 5-7 letters        € 20,00 
 
Punniknaam 50 cm 
naam t/m 4 letters € 25,00  
naam + 4 letters € in overleg 
 



 

 

 

 

De afgelopen tijd heb ik voor jullie de allermooiste bloemen verzameld. Daarna was het 
drogen-drogen-drogen, alles veilig bewaren tot nu. Want nu kun jij ze prachtig verwerken in 
een schilderij. 

Jij kiest de bloemen die je mooi vindt en vervolgens leg je ze op het schilderij. De invulling 
kan variëren van een voorletter van je kiddo tot een fraaie compositie zoals hoe bloemen in 
de natuur groeien. Ik help je daarbij. Het plantaardig schilderij hangt prachtig in je 
woonkamer of werkruimte, maar ook voor een kinder- of slaapkamer heel passend!  

Een set is natuurlijk helemaal tof, wanneer je meerdere schilderijen wilt maken, geef het van 
te voren aan me door.  

 
Prijzen: 
Vierkant 25x25 € 49,50 
Langwerpig 25x50 € 62,50 

 

  



 

 

zondag 4 juli 10:00 – 12:30 
zondag 4 juli 13:30 – 16:00 
zondag 18 juli 10:00 – 12:30 
zondag 18 juli 13:30 – 16:00 
zondag 25 juli 10:00 – 12:30 (nog 2 plaatsen vrij) 
zondag 25 juli 13:30 – 16:00 

 

Aanmelden doe je via info@tessrose.nl of 06-16303205 

 
 

Ben je met een groep van 6 of meer creatievelingen? Dan is het ook mogelijk een 
andere datum in te plannen! 

 

mailto:info@tessrose.nl

