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 Meer weten over NooKs? 

NooKs
Creatieve Workshops
                   
     



HANGPLANTJES  

Wat doe je? U knoopt zelf volgens verschillende 
patronen een netje voor rond een glazen bloempotje. 
Deze leuke plantenhouders zijn een fris alternatief 
voor de terracotta bloempotten en fleuren uw interieur 
meteen op.   
Wat neem je mee naar huis? 2 handgeknoopte netjes, 2 
glazen met een leuk plantje en deco-zand/stenen.

Sessie: 3uur 

Prijs: €30 p.p. incl. materialen

BOTANISCHE GLASRAMEN 

Wat doe je? U ontwerpt uw eigen botanische illustratie 
voor op een glasraampje. Dit decoratief item wordt de 
origineelste blikvanger in uw interieur. 
Wat neem je mee naar huis? Een glasraampje met 
ophang systeem met daarop uw eigen botanische 
illustratie in aquarel.  

Sessie: 3uur 

Prijs: €30 p.p. incl. materialen

BOTANISCHE PRINTS EN HANDLETTERING OP 
POSTKAARTEN EN TAGS 

Wat doe je? Met verschillende materialen 
( embossing poeder, lakstiften, inkten,...) decoreert u 
stijlvolle craftpapier-postkaarten, enveloppen en tags met 
botanische prints of basic handlettering.
Wat neem je mee naar huis? Een door u geïllustreerd 
pakket van 5 vouwkaarten, 5 enveloppes en 5 tags. 

Sessie: 3uur 

Prijs: €30 p.p. incl. materialen.

NooKs
Creatieve Workshops
Onze workshops zijn bestemd voor dames en heren die 
zich graag creatief willen uitleven tijdens een originele 
workshop. Tijdens onze sessies leert u werken met 
nieuwe materialen en creëert u unieke werkjes waar u 
terecht trots op mag zijn. U wordt tijdens de workshops 
begeleid door gediplomeerde leerkrachten uit het 
regulier en deeltijds kunstonderwijs, die u ondersteunen 
in uw vormgeving en ideeën omtrent de gegeven 
workshop.

Om iedere deelnemer zo goed mogelijk te begeleiden 
werken wij met groepen van min. 4 tot max. 10 
personen per sessie.  

Wat brengt u zelf mee naar de les? Wij voorzien alle 
materialen die u nodig heeft voor het realiseren van de 
workshop, We vragen wel dat u een schort meebrengt 
of kledingstukken draagt die vuil mogen worden. 

Waar gaan de workshops door? 
Station M 
Voogdijstraat 7
2400 Mol

Hoe schrijft u in? 

Mail ons vrijblijvend voor meer info 
cosynooks@hotmail.com of bekijk ons aanbod op 
www.nooksonline.com 
Ook onze algemene voorwaarden vindt u daar terug. 
Heeft u nog vragen, opmerkingen of andere suggesties 
laat het ons even weten. 

Tot binnenkort 
Eva en Jeroen van NooKs 

NooKs
Bergen 12
2490Balen

Op een locatie 
naar keuze.
(+km vergoeding)


