
CREATIEVE

WORKSHOPS



Vervolgens wordt er bepaald wat er op gebrand gaat
worden. Eigenlijk kun je alles wel branden; teksten,
afbeeldingen of een combinatie van beiden. Tijdens de
workshop hebben jullie de keuze uit vele verschillende
quotes en afbeeldingen.
Mocht er op voorhand behoefte zijn aan een bepaald
thema, dan hoor ik dat graag. Dan kan ik kijken of het
thema al tussen de sjablonen zit of dat ik deze nog
even moet zoeken. 
 

Hartelijk dank voor de interesse in onze creatieve workshops. Er zijn 3 verschillende
mogelijkheden. Als eerste de workshop houtbranden.
We beginnen met een uitgebreide uitleg over het houtbranden. Wat houdt het in, hoe
ga je te werk en waar moet je op letten wanneer je het later zelf vaker wilt gaan
doen. Allerlei tips en tricks worden met jullie gedeeld. 
Na de uitleg kies je een houten project. Normaliter wordt er een wandbord of een
tapas-/snijplank gemaakt.
Maar in overleg zijn andere houten producten ook mogelijk, zoals een theedoos,
dienblad of houten cadeautas.
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"TEKENEN MET VUUR"

Wanneer het sjabloon is overgezet op het hout is de houtbrandpen inmiddels
opgewarmd. Met een stukje rest hout ga je eerst oefenen om het gevoel van het
houtbranden te krijgen. Hoe moet je bewegen, snel of langzaam, hard duwen of niet.
Waar krijg je het mooiste resultaat mee? Vervolgens ga je over op je echte houten
project.
 
Wanneer je klaar bent, wordt het project nog even gecontroleerd en afgewerkt, zodat
je met een mooie herinnering én een nieuwe hobby naar huis gaat.



Terug van weggeweest: Houtje touwtje! Ook wel bekend als string art. Vroeger op
school was het een gewilde activiteit. Iedereen kan het namelijk. Veilig en leuk
voor alle leeftijden.
Met spijkers maken we een patroon in het hout. Dit kan een illustratie zijn of een
tekst. Vervolgens zijn er diverse technieken om met vele kleuren touw het
patroon op te vullen.
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"EEN OORVERDOVENDE WORKSHOP!"

Een combinatie van houtbranden en
houtje touwtje is ook mogelijk!

 
 



Tijdens deze workshop leer je 3 verschillende methodes om een foto over te
brengen op hout. 
Bij techniek 1 creëer je een mooie blok met duidelijke foto erop. De 2de
techniek geeft meer karakter aan de foto. Maar vraagt heel veel geduld. Bij
techniek 3 ben je snel klaar en krijgt je foto meer karakter, meer schetsachtig.
Deze techniek kun je op alle poreuze ondergronden gebruiken, zoals ook beton,
linnen, papier, ongeglazuurd aardewerk, etc.

Vooraf ga je op zoek naar foto’s die je 
graag wilt gebruiken. Deze kun je 
doorsturen per mail, zodat ik de 
voorbereiding in orde kan maken.
Regelmatig kiezen mensen liever een 
natuurfoto om te gebruiken. Er wordt 
vaak gevraagd om de foto van de 
ijsvogel of een andere vogel / dier. 
Jullie mogen eventueel ook gebruik maken van mijn eigen database. Mijn
natuurfoto’s zijn hier te vinden: https://www.instagram.com/accfotografie

Uiteindelijk ga je naar huis met 4 fotoblokken.

 
"NOSTALGISCH EN PERSOONLIJK"
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De workshops duren ongeveer 2,5 uur en zijn inclusief koffie, thee, fris, gebak en
doorlopend lekkernijen.
Aan het eind mogen jullie uiteraard de gemaakte projecten mee naar huis
nemen.

De kosten bedragen € 27,50 inclusief btw per persoon.
 
Een uitbreiding is mogelijk met een lunch (€ 12,50 p.p.), high tea (€ 19,50 p.p.)
of een 3 gangen keuze menu (€ 29,95 p.p).

De workshop locatie bevindt zich in Bergen op Zoom. Wanneer er ook voor een
diner wordt gekozen wijken we uit naar een gelegenheid in Tholen.

Het is ook mogelijk dat ik op locatie de workshop geef.
De kosten bedragen dan € 23,50 inclusief btw per persoon ervan uitgaande dat
je zelf alle drank en versnaperingen voorziet.
De reiskosten bedragen € 0,30 per gereden km vanaf postcode 4691HW. 
Binnen een straal van 10 km zijn de reiskosten gratis.
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"GEGARANDEERD EEN LEUK UITJE!"



Houtbrander
Houten wandbord (keuze uit 8 vormen)
Ophangkoord
Vel carbonpapier
Set van 3 standaard sjablonen
Duidelijke instructie en onderhoudtips

2 van onze workshops zijn ook verkrijgbaar als DIY pakket. Zo hoef je de deur
niet uit en kun je lekker comfortabel thuis creatief bezig zijn.

Wat zit er in het pakket

Met het DIY pakket houtbranden heb je urenlang plezier en kun je al je
vrienden, collega’s en je familie verrassen met persoonlijke cadeau’s. Je leert
welk hout geschikt is om te branden, hoe het precies in zijn werking gaat en hoe
je het mooi kunt afwerken. Er zit een wandbord inclusief ophangkoord bij en
verschillende sjablonen (Online zijn nog heel veel sjablonen te vinden!). Nadat
je hiermee aan de slag bent gegaan en iets moois voor aan de muur hebt
gemaakt, kun je de houtbrander natuurlijk gewoon blijven gebruiken.

Kosten excl. verzending: € 35,95
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Houtbranden



Vierkanten, houten doosje en ikoon met ophangoog
Stoffen zak met koordsluiting
Transfer marker pen en medium
Kwast en schuurpapier
Stokje
Sjablonen
Duidelijke uitleg

Wat zit er in het pakket

Fotograferen is in. Een foto zegt dan ook meer dan 1000 woorden. Met één klik
leg je een mooi moment vast om voor altijd te koesteren.
Helaas doen de meeste mensen maar weinig met al die foto's.
Met dit DIY pakket kun je nu zelf je mooiste herinneringen overzetten op onder
andere hout, papier, stof en steen.
Je gaat 3 verschillende technieken leren. De een heel net en klassiek, de ander
met een beetje vintage look en voor de laatste heb je wat extra geduld en
oefening nodig. Naast afbeeldingen kun je ook teksten overzetten of een
combinatie van beiden.
Gebruik het voor jezelf en maak mooie woonaccessoires of verras bijvoorbeeld
je vriend(in) met een sleutelhanger mét foto van die geweldige reis die jullie
samen gemaakt hebben.

Kosten excl. verzending € 21,95

Foto op hout
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Bij verdere vragen hoor ik het graag.

Met creatieve groet, 
Astrid Brouwers
06 203 263 92
creatieveworkshops@astridbrouwers.nl

 


