
CREATIEVE

WORKSHOPS

     Kinderfeestjes



De kinderen kunnen met behulp van een sjabloon een naam, leuke tekst, tekening
of afbeelding overbrengen op het hout. Wanneer de houtbrandpen in de
tussentijd is opgewarmd gaan ze op een stukje rest hout eerst oefenen om het
gevoel van het houtbranden te krijgen. Hoe moet je bewegen, snel of langzaam,
waar krijg je het mooiste resultaat mee? Wanneer ze dit onder de knie hebben,
gaan ze over op het echte houten project. Er zullen ook kleurpotloden aanwezig
zijn waarmee ze kleur aan hun ontwerp kunnen toevoegen.
 
Wanneer ze klaar zijn, worden de projecten nog even gecontroleerd en mooi
afgewerkt, zodat ze allemaal met een mooie herinnering naar huis gaan.

Er zijn 2 verschillende creatieve workshops mogelijk als kinderfeestje. Als eerste
de workshop houtbranden (vanaf 10 jaar).
 
De workshop duurt ongeveer 1,5 uur. We beginnen met een uitgebreide uitleg
over het houtbranden. Wat houdt het in, hoe ga je te werk en waar moet je op
letten i.v.m. veiligheid. Na de uitleg kiest iedereen een houten project. Jullie
kunnen ervoor kiezen om iedereen hetzelfde te laten maken of dat er ter plekke
gekozen kan worden tussen verschillende producten. 
Te denken valt aan houten boekenleggers, armbanden, wenskaarten, doosjes of
sleutelhangers.

Houtbranden01

"TEKENEN MET VUUR"



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.

 
 

Houtje touwtje 02

"EEN OORVERDOVENDE WORKSHOP!"

Een combinatie van houtbranden en
houtje touwtje is ook mogelijk!

 
 



"GEGARANDEERD

EEN LEUKE

MIDDAG!"

De workshops zijn inclusief ranja/fris en doorlopend lekkernijen èn een
cadeautje voor de jarige. Speciale dieetwensen kunnen op voorhand
doorgegeven worden.

De workshop locatie bevindt zich in het centrum van Bergen op Zoom.
De kosten bedragen € 15,50 per kind.

Het is ook mogelijk dat ik bij je thuis de workshop geef.
De kosten bedragen dan € 12,- per kind; ervan uitgaande dat je zelf alle drank
en versnaperingen voorziet.

Binnen een straal van 10 km van postcode 4691 zijn de reiskosten gratis;
daarbuiten € 0,30 per gereden km.
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Met creatieve groet, 
Astrid Brouwers
06 203 263 92
creatieveworkshops@astridbrouwers.nl

 


