
Dalfsen, januari 2017 
 
 
Onderwerp: themaworkshops glasfusen 
 
 
Beste dames/heren, 
 
Jeanine van Dalen en Tineke Langbroek, beiden glaskunstenaars uit 
Dalfsen, geven vanaf maart 2017 workshops (halve dag) glasfusen 
voor groepen van 4 tot 8 personen. Grotere groepen zijn in overleg 
mogelijk. 
 
Tijdens deze workshops geven wij persoonlijke begeleiding. Er zijn 
voorbeelden aanwezig, maar men kan natuurlijk ook de eigen 
creativiteit aanboren.  
 
Wij starten met  de volgende twee themaworkshops:  
 

“Maak een eigen (levens)kruis” 
 

en 
 

“Beschermengeltjes maken” 
 

Wij bieden deze workshops aan voor een speciale prijs: 45,00 euro. 
Dit is inclusief materialen, stookkosten en natuurlijk koffie/thee met 
iets lekkers.  
 
Omdat het gaat om workshops met een spiritueel thema en omdat 
wij het belangrijk vinden om te geven aan anderen die het minder 
hebben dan wij,  schenken wij 10 procent van het bedrag dat wij 
ontvangen aan een goed doel. In 2017 is dit het Pastor Thomas 
Schoolfonds. Dit fonds helpt kansarme kinderen in India waarvan de 
ouders de kosten om hun kinderen naar school te laten gaan niet 
kunnen betalen. Het fonds is opgericht door Pastoor Thomas samen 
met de heer H. van der Vegt uit Hoonhorst.  
 
Op www.pastorthomasfonds.nl kunt u meer lezen over dit project. 
Wat Jeanine en Tineke vooral heel belangrijk vinden: er blijft niets 
aan de strijkstok hangen. Het geld komt alleen ten goede aan de 
kinderen.  

http://www.pastorthomasfonds.nl/


 
 
De thema-workshops worden gehouden op: 
dinsdagochtend:  14 maart; 21 maart; 28 maart, 4 april; 25 april; 
zaterdagochtend: 18 maart; 25 maart; 1 april; 8 april; 
zondagmiddag: 19 maart; 26 maart; 2 april. 
 
Andere data en tijden zijn mogelijk in overleg. 
 
Aanvang ochtendworkshops: 9:30 uur. 
Aanvang middagworkshops: 12:30uur. 
 
Workshopadres: Glasstudio Jeanine van Dalen, Van Lentestraat 
48, 7721 ZZ Dalfsen. 
 
Voor meer informatie en/of aanmeldingen kan contact worden 
opgenomen met: 
 
Tineke Langbroek, telefoon: 0529-471152,  
email: info@tinekelangbroek.nl 
 
Ook op onze websites is informatie over de workshops te vinden: 
 
www.tinekelangbroek.nl 
www.glasstudiojeaninevandalen.nl 
 
Wij hopen dat wij u enthousiast hebben kunnen maken. Heeft u een 
locatie waar wij een aantal flyers kunnen neerleggen? Laat het ons 
weten.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Tineke Langbroek en Jeanine van Dalen 
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