
momoko natuuratelier

AGENDA
Seizoensworkshops Plantaardig Verven in Natuuratelier Momoko:

Winter workshop - vrijdag 3 februari óf zaterdag 4 maart 2023 (keuze)

Lente workshop - vrijdag 12 mei 2023

Zomer workshop - vrijdag 22 september 2023

Herfst workshop - vrijdag 17 november 2023

Locatie: Oude Steeg 22, 7863 PG Gees (Drenthe)
Tijden: 10.00 – 17.00 uur

Kosten bij boeking alle vier de workshops: 275 euro (68,75 per workshop)
Per los geboekte workshop: 80 euro 

Inclusief: koffie, thee, lekkers, verse vegetarische soep & alle workshopmaterialen
Meer informatie & Reserveren: natuuratelier@momoko.nl

www.momoko.nl

mailto:natuuratelier@momoko.nl
http://www.momoko.nl/
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Natuuratelier Momoko in Gees is een originele plek voor inspiratie, natuurbeleving & ontspanning waar je in contact kunt 
komen met de magie van de natuur. Een buitenplek op het platteland van Drenthe in de deel van een boerderij uit 1860. Een 
plek waar je je tijdloos kunt oefenen in een ambacht, nieuwe manieren leert om met de natuur te praten, rituelen kunt 
ervaren, originele workshops kunt volgen en verrassende ervaringen zult hebben.

Rust, ruimte, mindfulness en stilte. In ons dorp is het vrijwel altijd stil. Een zegen vinden wij. Hier kun je in contact treden met 
de natuur, die een vleugje magie toevoegt als je verf uit planten maakt. Door met je handen dingen te maken, ontstaat er 
rust in je hoofd. Op het moment dat de kleurtransformatie plaatsvindt, ontspint zich meestal een innerlijke, serene stilte 
onder de deelnemers. Vaak zijn dat de bijzondere ervaringen die je je herinnert. Kleine momenten met een grote impact.



momoko natuuratelier

Moeder aarde
Oude culturen zoals Indiaanse inheemse samenlevingen maar ook de Romeinen en de Aboriginals zagen/zien spinnen, 
weven, breien en kleur maken als een manier  om te verbinden met moeder aarde. Zodra je kleur gaat maken en gaat 
samenwerken met planten, bloemen en bomen ontwikkel je ontzag voor wat de natuur – de grootste kunstenaar - creëert.
Je treedt in de voetsporen van makers in het verleden en je respect voor hen maar ook voor het ambacht, de natuur en 
voor kleur ontwikkelt zich. Zelf ben je ook natuur. Het bezig zijn met kleur geeft soms het gevoel dat je thuis komt en 
totaal ontspannen wordt.
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Fourageren
Het proces van het verzamelen van botanisch materiaal om kleur mee te creëren, maakt je bewuster en ontvankelijker 
voor je natuurlijke omgeving. Je vraagt je bijvoorbeeld af waar je elzenproppen of walnootbolsters kunt rapen. Waar 
welke bomen staan. Je verwondert je over wanneer boerenwormkruid, guldenroede of ossentong zal bloeien en waar 
het groeit. Je ziet bewuster de schoonheid van een bloeiende bloem, van mos of van gevallen herfstblaadjes. Een 
wandeling is nooit meer hetzelfde. Je gaat vanzelf anders kijken.



momoko natuuratelier

Verfplantentuin
Natuuratelier Momoko heeft achter het atelier een biologische verfplantentuin. Het voorbereiden, vruchtbaar maken, 
(voor)zaaien, onkruid wieden, water geven, oogsten, zaadjes oogsten en composteren geven een dichter-bij-de- natuur 
geluksgevoel. Als deelnemer kun je hier in op je workshopdag vrij rondlopen, verpozen in de tuin en zien hoe verfplanten 
zoals indigo, verfkamille, wede, meekrap, St. Janskruid, zinnia, coreopsis, bosviooltjes en calendula groeien en bloeien.
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Boswachterij Gees
Het natuuratelier ligt in de buurt van boswachterij Gees in het Drentse dorpje Gees. Een magisch hier en daar nog ruig 
natuurgebied met oude bomen, prachtige struiken, mooie voorjaarsbloemen, vennetjes, pingo’s, archeologische plekken 
en heide. Tijdens de seizoensworkshops maken we ook een ontspannen wandeling om te kijken naar de nabije natuur en 
fourageren (wild plukken en rapen) we bescheiden enkele botanische materialen om mee te kleuren. Altijd met respect 
voor de natuur. 
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Schapenwol
Om te kleuren gebruiken we wolsoorten uit de directe omgeving, zoals de ruwe wol van de Schoonebeeker schapen van 
de gescheperde kudde uit Orvelte en de Bleu du Maine schapen uit Gees, maar ook van alpaca’s uit Oosterhesselen. 
Behalve wol worden ook katoen en zijde geverfd met natuurlijke kleuren.  Als deelnemer aan de vier seizoensworkshops
maak je van elk seizoen een kleurenpalet op wol. Van de door jou geverfde wolletjes creëer je je eigen canvas met een 
jaaroverzicht van wilde kleuren. 
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Het ritme van de natuur
Tijdens de seizoensworkshops geeft de natuur aan welke kleurstoffen we kunnen gaan maken.
Dit zijn mijn plannen, als moeder aarde er mee instemt:

Winter workshop vrijdag 3 februari 2023 óf zaterdag 4 maart 2023 (keuze)
Tijdens de winterworkshop leer je warme dieprode tinten van meekrap met een beetje blauwhout maken en variaties van 
prachtige oranjes en olijfgroenen van witte én rode uienschillen. Verder ontdek je berkenschors als sterke oerkleur. 
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Lente workshop vrijdag 12 mei 2023
Voor de lente workshop gaan we natuurlijk fluitenkruid plukken in de bermen. Ontdekken we welke verse boomblaadjes 
de mooiste kleuren geven. Met in de hoofdrol: de veelzijdige prikkelende brandnetel. Uitdagend aan elke plant en ook 
aan de brandnetel is dat het uitmaakt op welke grond (de terroir) het gegroeid heeft, welke tijd je het oogst en hoe je het 
bewerkt. Het wordt in ieder geval een ‘groene’ workshopdag.
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Zomer workshop vrijdag 22 september 2023 
De een na laatste dag van de zomer maken we gebruik van de prachtige bloemen die in de verfplantentuin groeien. We 
gaan met verse wede blauw (en roze) verven. We gaan aan de slag met Momoko natuurateliers themabloem: de 
veelzijdige saffloer. Als moeder aarde het wil, sluiten we de zomer af met ons eigen late midsommar feestje in de 
verfplantentuin. Je maakt een bloemenkrans voor in je haar, als ketting of voor aan je pols.
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Herfst workshop vrijdag 17 november 2023 
De herfst is een spannende kleurrijke en stemmige tijd voor het maken van kleur. De pluimen van het riet of de 
fluweelboom, de blaadjes van de berk, elzenproppen, walnootbolsters, eikenootjes. We gaan kijken wat de natuur ons 
geeft. Op deze dag maak je ook je canvas met alle kleuren af en ga je naar huis met een overzicht van jouw 
gevoelskleuren van de afgelopen seizoenen.
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Voorbehandelingen (beitsmethodes)
Voor elke plant, elke kleur, elk jaargetijde vraagt de textielsoort zoals wol of katoen andere voorbehandelingen van de 
planten om kleur te krijgen. Elke botanische kleurstof kent doorgaans enkele of zelfs slechts één beste 
voorbehandelingsmethode die je leert per plant. Ik deel graag mijn kennis over de voorbehandelingen, ook wel 
beitsmethodes genoemd, met jou. Jouw hand, jouw gevoel, jouw blik heeft echter net zo veel invloed op de kleuren die 
je gaat maken. En ik grap graag dat het de perfecte hobby is voor perfectionisten: “Het wordt namelijk nooit zoals je 
denkt dat het wordt. Moeder aarde bepaalt en blijft aan zet. Dat is nou de magie van de natuur en dat is juist heerlijk 
onverwacht, verfrissend, verrassend en inspirerend.”



momoko natuuratelier

Botanisch kleuren maker, avonturier, colouriste Monique Willemse
Toen ik vier was, wilde ik kleuterjuf worden. Niet vanwege de kleuters, maar vanwege het prachtige gekleurde papier 
dat de juf in haar schatkist bewaarde. Op mijn achtste wist ik zeker dat ik boswachter zou worden en organiseerde ik 
natuurclubjes en collecteerde ik o.a. voor de zeeschildpadden in Costa Rica als Ranger voor het wereldnatuurfonds. 
Vanaf m’n dertiende droomde ik van een toekomst als modeontwerper en maakte ik mijn eigen kleding waardoor ik 
elke week uit ging in een andere kleurrijke outfit naar soul disco Bristol in Rotterdam. Op m’n 20ste kreeg ik mijn eerste 
baan bij een papiergroothandel en op mijn 28ste een aantal prachtige banen bij een wereldwijde papierproducent. 
Daar ontdekte en ontwikkelde ik zelf nog veel meer kleuren en prachtige papiersoorten. Ik werd colouriste, 
trendwatcher en ontwerper voor internationale papierproducenten. >>
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Botanisch kleuren maker, avonturier, colouriste Monique Willemse
>> Mijn liefde voor de natuur was onverminderd terwijl ik op het platteland in Engeland woonde. In 
London vond ik het boek ‘Wild colours’ van Jenny Dean waarin ik mijn missie ontdekte. Ik wil mijn 
liefde voor natuurlijke kleuren delen en onder de aandacht brengen van jou, consumenten en van 
internationale producenten. Ik denk dat iedereen meer gaat houden van deze andersoortige 
oertinten zodra je er mee in aanraking komt. De Ranger in mij is er nog en hoopt dat er minder vraag 
komt naar chemische en synthetische kleurstoffen. Op deze kleine schaal is mijn doel meer respect 
voor moeder aarde. Maar als je bedenkt welke grootsheid een klein zaadje teweegbrengt, dan kan ik 
hiermee toch ook een groots effect genereren?
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Wil je ook de magie van de natuur ervaren? Reserveer je plek via: 
natuuratelier@momoko.nl
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Atelier voor natuurbeleving
inspiratie - ambacht - ontspanning

Workshops Plantaardig verven
&

Jaartraining de seizoenen:
Leer kleur maken uit planten

Voor meer informatie of reserveren:
natuuratelier@momoko.nl of 0618090091

www.momoko.nl
Volg Momoko Natuuratelier op Instagram @momokonatuuratelier
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