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iVO'RIG JAA:R NOIVEMBIER .BE.6ON TIN]EKE KO:EiVOET HAAR -EIG:EN

0N,D-ERNE-|\{ING 'KIRANS E.N B.t0iEIVl'. ZE WE.RKT 0P BEST-EttlN,- EN

GE*EFT :DAA.RN.AAST WORKS.H.OPS IN }J.AA,R ATE.LI.ER AAN HUIS"

'Toen we vijf jaar geleden ons huis kochten, waar een

mooie praktijkruimte aan vastzat, zei ik: "Daar ga ik

ooit mijn eigen atelier beginnen." lk wilde altijd al iets

met bloemen doen. Maar ie kunt wel blijven dromen,

soms moet je gewoon een stap zetten. We hebben zes

kinderen, van wie de jongste drie een drieling zijn. Twee

jaar geleden dacht ik: als jullie straks naar school gaan,

wat moet ik dan met al mijn tijd? Dat was het momenl

waarop ik me aanmeldde voor de deelt¡dopleiding tot

bloemist.'

.TUSSENDOOR Ztr'T
IK GEIIIOON EVEN DE
\dASMACHINE AAN'

Voor haar opleiding liep Tineke stage bij een plaatselijke

bloemist. 'Als je voor een ander werkt, moet je altijd doen

wat je wordt gevraagd en kun je niet zomaar met eigen

ideeën aan de slag. lk kon ook geen eigen inkopen doen

op de veiling. Als mensen mij in die tijd vroegen of ik

iets specifieks voor hen kon maken, moest ik altijd nee

zeggen. Als eigen ondernemer heb ik nu wel alle ruimte.

En een atelier aan huis is natuurlijk ideaal. Tussendoor zet

ik gewoon even de wasmachine aan.'

Na het behalen van haar diploma schreef Tineke zich in

november 2013 in als ondernemer. 'De maand december

was direct zo druk, dat ik niet eens tijd had om mijn ate-

lier in te richten, laat staan om mijn website te bouwen.

Dat is inmiddels wel gelukt. ln mijn atelier staan prachtige

meubels van steigerhout. Aan die tafels geef ik work-

shops voor kinderen en volwassenen. Mensen kunnen bij

mij terecht voor alle sooden bloemen, zoals bruidswerk

en rouwstukkeni maar ook boeketten of bedrijfsaan-

kleding. Of voor een mooie krans natuurlijk, dat is mijn

echte passie. Ooit hoop ik mijn website zó in te richten

dat mensen online een bestelling kunnen plaatsen' Dat

mensen zo'n vedrouwen in me hebben, dat ze online

alleen een prijs en een kleur noemen, waarna ik voor hen

iets moois maak. Daar droom ik van''

IA/WW.KRANSEN BLOEM.NL

'EEN ONLINE IIIEBSHOP'

DAAR DROOM TK VAN'
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DIT HEB JE N'OEI-G:

S twi¡gen, takken en bt-oernen

$ binddraad/wikkefdraad
C) snoeischaar

$ draadtang,zknijptang

Gebruik hieivõr oi¡voòiUeetJ *ä"*" met bloemenãn groeñ.

ranken en twijgen van de kam- Gebruik hiervoor bijvoorbeeld
perloelie, blauwe regen, druiven, buxus, lavendel, rozemarijn, vrou-

clematis, of de gewone hedera. wenmantel, tijm of salie. Je zet

Neem een stevige rank en maak deze takjes met binddraad vast

daarmee een ring die zo groot in de basiskrans. Als je kleinere

is als je de krans wilt hebben. takjes of bloemetjes gebruikt,
Zet de uiteinden vast met draad. maak daar dan eerst een bundel-

Let erop dat het uiteinde van de tje van voordat je ze in de krans

draad niet uitsteekt en prikt. verwerkt.

Eerst maak je

de basiskrans.

Zet een twee-

de rank vast

met binddraad en slinger de rank

losjes om de eerste heen. Vlecht
op deze manier steeds een nieu-

we rank door je krans heen. De

ranken hoeveR nìêt'allemaal even

lang te zijn; je kunt ook kortere of
langere stukken gebruiken. Ga
door tot jij vindt dat je krans de
juiste dikte heeft.

Nu ga je

de krans

Werk je hele

krans in de

rondte af. Op die manier

kun je alle steeltjes goed

wegsteken in de basis-

krans. Steek het uiteinde

van de laatste stelen

onder de eerste bloemen.

Hecht de draad goed af

en klaar is je krans!

.O

verwerkt.
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STUUR EENS EEN
+ KAARTJE! ê

Dat geett die ander een speciaal gevoel. Opgeleuk-

te kaartjes maken het nog persoonliiker en ie kunt

ze voor etke gelegenheid aanpassen. Een aantal

tips om je kaartie oP te leuken:

* Scfrrl¡t er met een permanente (witte) stift of een

lettertang met lettedangtape je eigen tekst op.

* Versier het met bijvoorbeeld stickers, wiebeloogjes,

stempels of maskingtaPe.

* Verpak het in een wenskaarlzakje met confetti erin

of in cadeaupapierl

Q Hergebruik oude landkaarten of ander papieren

* Vergeet de achterkant niet!

* Schrijf het adres in speelse letters en plak de post-

zegel op een sticker'

Laat je creativiteit de vrije loop en kijk eens met

andere ogen naar een ansichtkaartje.

Ga voor meer en uitgebreidere tips naar

WWW POSTFABRI EK. N L/ZOMERBOEK\
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Twaalf jaar geleden verruilde Judith 'de tram voor de

tractor' en verhuisde van Amsterdam naar de provincie

Groningen. Daar ontmoette ze Nikki, van oorsprong Aus-

tralische, en net zo ondernemend als zijzelf. 'Nikki had

al een webshop voor kinderfeestjes en ik voor gehaakt

speelgoed. Op een dag stuurde ik haar een fotootje

van een leuke slinger en al kletsend kregen we het idee

om daar iets mee te doen. Zo is A little lovely company

ontstaan. We presenteren ons alsof we heel groot zijn'

maar eigenlijk zijn we gewoon twee gekke tantes die aan

de keukentafel slingers maken en met de hand ballonnen

vullen. Het hele gezin - zes kinderen! - doet mee. Onze

dochter van twee vindt het geweldig om grote zakken

mel 'congetti' open te scheuren. Af en toe is het net of

hier een bom is ontploft. Gelukkig heb ik een heel vrolijke

man die daar prima tegen kan.'

Vorig jaar presenteerden Nikki en Judith hun label voor

het eerst en hun producten sloegen aan. lnmiddels heb-

ben ze niet alleen klanten in Nederland, maar ook in de

rest van Europa en daarbuilen. 'Natuurlijk is het leuk dat

onze shop zo goed aanslaat. Maar zelfs als het geen suc-

ces was geworden, dan hadden wij een heleboel plezier

gehad!' Af en toe gaan er ook dingen mis. 'Laatst kregen

*'- ----' 

:::':"' rïîii;;ffil'i'

I

'(

I

i

I

I
I

I

i
/
¿

I

I

)

.AT-,S ÐIT NIET AANSLAAT,

TIEBBEN !'/TJ TN ETK GEVAT

PTEZIER GETTAÐ'

we een bestelling met duizenden DIY tassel slingers die

verkeerd waren ingepakt. Moesten we alles met de hand

overdoen. Dat krijg je als je bestellingen doet in China!'

Een eigen bedrijf starlen hoeft volgens Judith niet moeilijk

Ie zi1n.'Zolangje maar bereid bent om klein te begin-

nen. Wij zijn niet naar de bank gegaan, hebben geen

uitgebreid bedrijfsplan en hadden maar een beetje eigen

geld.'

Zo ver doorgroeien dat ze alleen nog maar hoeven te

managenr daar moet Judith niel aan denken. 'Laat mij

gewoon lekker bezig zijn. Mensen blij maken, of feest-

locaties stylen. En als we daar dan ook nog van kunnen

leven, dan is dat toch mooi?'

W ìÊ*'W. å,1 ¡ T'i I 1:: l- rl)\/ l-:: t-11 í : i.r ïv! ¡ 
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BI,OEMENCUPCAKE-
TOPPERS

1. Knip alle vormen per twee uit en vouw ze

dubbel.

2. Bestrijk de ene helft met papierlijm en leg een

tandenstokerlcocktailprikker/satéstokje in het

midden.

3, Druk de beide helften stevig op elkaar.

4. Laat de toppers een paar minuten drogen en

ze zijn klaar voor gebruik.
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ZE MIET :EEN

:EitifllRillj -,CIiU T TiHLUIiS Z AÏ,
:EiE:SiL.CIiOT AG;NES B.O S

A titiEiEN iN CIiG DIiNIGEN

rE IDCIEN DIE ZE It.E,[fK

V,0IND" Ilru .;!IU:NU -210ì|3

,O:PENTE .ZiE }I,AA!R EN.GE]N

KRIrN GII"IOIO IP.MI I N K.E L-

'Het contact met mensen is het leukste', antwoordt

Agnes zonder aarzelen op de vraag wat haar kringloop-

winkel zo speciaal maakt. 'Tijd nemen om te luisteren

naar het verhaal van mensen of ze een duwtje in de rug

geven. Mensen helpen, dat drijft mij' Of het nou klanten

of vrijwilligers zijn.'

Jarenlang had Agnes een gewone kantoorbaan, maar

toen ze met een burn-out thuis kwam Ìe zitten gooide ze

het roer om. 'lk wilde alleen nog maar energie steken in

dingen die ik leuk vond.' Ze opperde bij een vriendin het

idee een kringloopwinkel te beginnen en ging op zoek

naar een geschikt pand. 'lk had gewoon vedrouwen dat

het zou gaan lukken.' Al vanaf het begin krijgt Agnes hulp

van een klein groepje vrijwilligers' 'lk ben dan wel dege-

ne die de risico's nam, maar zonder hen was ik nooit zo-

ver gekomen. Dat maakt mij dankbaar.' Toen Agnes een

logo liet ontwikkelen voor haar winkel, bleken in het pand

nog blikken verf te staan met precies de goede kleuren.

'Dat moest zo zijn, denk ik.'

De winkel draait inmiddels volop. 'lk laat veel ruimte

waarin dingen kunnen ontstaan. De vrijwilligers denken

mee en brengen hun eigen ideeën in. lk denk dat dát ons

bijzonder maakt. Het plezier en de dankbaarheid brengen

we over op anderen. Klanten komen hier soms gewoon

voor de gezelligheid en de mensen die hier werken doen

dat voor hun plezier en vanuit passie. Problemen praten

we direct uit, daar let ik wel op. Ook mijn vriend Bob

-MENËEi\T 
å{"il3-Fi-iå\é, .1"r.å1lJ

ÐRTJFT }€IJ'

Mastenbroek en onze zonen Lex en Huub helpen regel-

matig. Zelfs Flip, de hond, hoort er helemaal bij.'

De winst die wordt gemaakt, wordt zo veel mogeliik

weer geTnvesteerd in mensen uit de omgeving. 'Tenslotte

krijgen wij van hen zomaar alle spullen voor de winkel'

LaatsÌ kreeg ik een verzoek van een vrouwenorganisatie

uit de buurt die een financieel tekort had. Toen ik hun

steun toezegde, werd ik omhelsd alsof ik een miljoen had

geschonken. Dan word je toch blij?'
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'Woorden, letters, daar geniet ik van, maar ik houd ook

van kleur en patronen en dat misle ik in mijn werk als

tekstschrijver', verlelt Aukje. 'lk wilde dingen met mijn

handen doen, niet alleen maar op het scherm of op
papier.'

ln haar vrije tijd was Aukje altijd al enthousiast bezig

met naaien, haken en breien. Vooral stofjes en patronen

interesseren haar.Zo ontstond het idee voor'De Stoffige
Juffrouw'. 'Er zijn zulke leuke prints, in zo veel kleuren.

Die vind je niet bij de lappenkraam op de markt, maar ze

zijn er wel. lk vind het een uitdaging om naar dat aanbod
op zoek te gaan en er dan de meest bijzondere patronen

uit te pikken. Bovendien wilde ik ontdekken of ik ook
anderen enthousiast kon maken om ermee aan de slag te
gaan', zegt Aukje. En dat lukt.

Aukje heeft zelfs haar baan bij het tekstbureau opgezegd
en is volledig als freelancer begonnen. 'Natuurlijk was het
fijn om een paar dagen per week in loondienst te werken,
maar het is best pittig om daarnaast een webshop te
runnen. Nu kan ik mijn dagen helemaal zelf inrichten. lk
wil mijn werk als tekstschrijver niet opgeven, maar nu kan

ik me wel helemaal uitleven in het zoeken naar patronen

en leuke stofjes en ook nog tijd besteden aan mijn gezin.

Mijn motto? Zorg dalje de kleur in je leven blijft zien, ook

al is het soms nog zo druk of zwaar.'

.TK WI],ÐE ONTÐEKKEN
OF TK ANDEREN
ENTHOUSTAST KON MAKEN'

Met haar webshop bereikt Aukje niet alleen mensen uit

haar eigen woonplaats Nijmegen, maar uit heel Ne-

derland en België. 'lk heb iemand met een webwinkel

weleens horen zeggen dat klanten soms zo zeuren,

maar daar heb ik totaal geen ervaring mee. lk krijg vooral

veel positieve reacties. lk geniet van d¡e interactie met

klanten !'

WWWSTOFFIGEJIJFFROUW.NL ; .;

t
l

zit

LLI rl-



NAAI JE EIGEN

',. VLAGGBNTIJN *

Deze hippe vlaggenliin kun le zelfs maken als je weinig ervaring op de

naaimachine hebt!
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drieh'eken die

¡ -mal. sTAp 4 iï::ïii"i:::
stebuiten. Duw het puntje goed naar

buiten of knip de stof iets bij voor

mooie puntjes. Strijk alle gekeerde

vlaggetjes.

STAP 15 l::ii:,ilï""
strijk de vouw er goed in. SPelt de

band daarna vast aan de bovenkant

van alle vlaggetjes en naal hem vast.

Je vlaggenlijn is klaar!

Profiteer van korting bii

De Stoffige Juffrouw!

Voer de code'StoffigeZomer'

in bij je bestelling op

WWW.STOFFIGEJU FFROUW.NL

en ontvang 10% korting.

2tL

een driehoek op een stuk karlon.

Knip de driehoek uit. Je hebt nu een

sTlArP ,2 liîïi"-""i
op de'verkeerde kant'van je stof en

knip ze uit.

:STAP .3 :;:n,i""ni",".
de'goede kant' op elkaa¡ zodat de

'verkeerde kant'van de stof zichtbaar

is (het hoeven niet per se dezelfde

lapjes te zijn). Naai de driehoek met

een stiksteek aan elkaar, zodat er

een puntzakje ontstaat, waarbij je

de bovenkant openlaat. Begin aan

de bovenkant en naai naar de Punt

toe. ln de punt zet je het voetje van

je naaimachine omhoog, je draait de

stof, zet het voetje weer naar bene-

den en naait verder naar de boven-

I
DlT HEB JE [ÛO!IIG:

$ H.eurige lapies stof

$ t¡passend biaisbancl

en naaigaren

$ Uniaar of geoclriehoek

Q t<arton, pen en schaar

Ð strijkijzer
f naainachine
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