Bruisend bezoek aan ...
Tineke’s Tuin

Vanavond zijn Marion en ik uitgenodigd voor de
workshop ‘Oranje bloemschikfestijn met kronen
en juwelen’ bij Tineke’s Tuin.
Tineke heeft al vele jaren een eigen sfeervol en
creatief atelier. Het atelier is gelegen in Oosteind,
een dorpje vlakbij Oosterhout. Je kunt bij haar
terecht voor cursussen, workshops en groen- en
bloemdecoraties. Ook voor bruidsboeketten,
rouwwerk en bloemabonnementen ben je bij
Tineke aan het juiste adres.

De workshop gaat om 20.00 uur van start.
We zijn met een groep van zeven dames.
Tineke vertelt wat de bedoeling is en wat we
kunnen verwachten. We gaan een amuse, een
hoofdgerecht en een dessert maken. Dit zijn
termen om aan te geven dat we gaan starten
met een klein stukje voor op de salontafel. Het
thema is oranje. Aangezien er genoeg decoratie
in andere kleuren aanwezig is, mag je best van
het thema afwijken. Tineke laat zien hoe je een
klein bloemstukje maakt en vervolgens mogen
we het zelf proberen. Enthousiast gaan we aan
de slag. Er waren zoveel spullen aanwezig om
in het bloemstuk te verwerken, dat het nog een
hele kunst was om te stoppen.
Na de amuse gaan we aan het hoofdgerecht
beginnen. Tineke geeft een korte demonstratie
en legt de verschillende technieken uit. We
krijgen de opdracht een tak te versieren. Je kunt
de tak ophangen, neerzetten of neerleggen. Ik
kies ervoor om hem neer te zetten en verwerk
de kleur roze in de tak. Marion gaat voor paars
en zet de tak zo neer dat ze er alle kanten mee
op kan. Al doende kom je erachter wat je wilt
maken en wat je er allemaal voor nodig hebt.
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Conifeer, stoffen, pareltjes, vlindertjes, bloemen,
je kunt het zo gek niet verzinnen of je kunt het
gebruiken om je tak mee op te fleuren.
Het resultaat mag er zijn!
Ten slotte maken we het toetje. Dit
moet uiteindelijk een schattig boeketje
voor op tafel worden. We schikken
de bloemen en maken het af met
diamanten.
Marion en ik vonden het een erg
leuke workshop en gaan zeker nog
een keer terug. Tineke, heel erg
bedankt voor de leuke avond, de
goede uitleg en je enthousiasme.
Wil je ook zo’n leuke avond? Je kunt
met vrienden of familie langskomen
of Tineke inschakelen voor een kinderfeestje. Kijk voormeer informatie op
www.tinekestuin.nl.
door Loes Levy

Kom op de open dagen op zaterdag 12 en zondag 13 juni
ook de sfeer eens proeven ... . U bent van harte welkom!
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