
Uniek dagje uit in Tiendschuur!

Groepsactiviteiten

KERAMIEKCENTRUM 
TIENDSCHUUR TEGELEN

Meteen het museum in!

Kasteellaan 8 • 5932 AG Tegelen NL 
Telefoon +31 (0)77-3260213
www.tiendschuur.net
info@tiendschuur.net
Open: di t/m za 14-17 u., zo 11-17 u. 
Gesloten: ma.

Keramiekcentrum Tiendschuur 
Tegelen is een museum en een 
atelier! Een unieke combinatie op 
een prachtige locatie. Het museum 
toont een bijzondere verzameling 
historische keramiek en toonaange-
vende exposities met hedendaagse 
keramische kunst. Tijdens een 
rondleiding worden de geheimen 
van het geëxposeerde werk ontrafelt. 
In het atelier worden workshops en 
demonstraties pottenbakken 
georganiseerd en leren deelnemers 
meer over dit unieke ambacht. 
Hieronder staan allerlei variaties op 
een uniek en onvergetelijk uitstapje. 
Een originele en onvergetelijke dag 
voor uw gezelschap. Met cultuur, 
natuur, historie, creativiteit en 
gezelligheid. Laat u inspireren. 

Graag tot ziens in de Tiendschuur!

Met het groepsticket heeft u geen wachttijden, 
u betaalt met één factuur voor de hele groep. 
Entreeprijs tot 20 personen € 6,- p.p. 
Vanaf 20 personen € 5,50 p.p. Museumkaart kan 
niet gebruikt  worden bij groepen.

Om een bezoek aan ons museum compleet te 
maken zetten wij Limburgse vlaai voor u klaar.
De koffi e is inbegrepen bij de entreeprijs. 
Ruitjes fruitvlaai € 2,50 p.p. 
Luxe vlaai € 3,50 p.p.

Tijdens een rondleiding worden de geheimen 
van het geëxposeerde werk ontrafelt. 
Max. 15 personen per gids. 
Kosten per gids € 35,- plus entree geld.

Dat kan! Speciaal voor uw groep demonstreert 
een pottenbakker de kneepjes van het vak in het 
museumatelier. 
Max. 20 personen per groep. 
Kosten per demonstratie: € 35,- plus entree geld.

Na een korte impressie van het museum gaat u 
keramiek beschilderen in het atelier.
Vooraf of tijdens een korte pauze staat de koffi e 
voor u klaar. 
Kosten beschilderen vanaf € 20,- p.p. all in. 
Mogelijkheden om te beschilderen zijn: bekers, 
borden, theepotten, olie- en azijnstelletjes.

“Met een rondleiding zie je veel meer!”

Workshop schilderen op keramiek

“Met een rondleiding zie je veel meer!”

“Heerlijke Limburgse vlaai vers van de bakker!”

“Een echte Pottenbakker aan het werk zien!



Groepsactiviteiten

In de klei duiken? Workshop boetseren

Na een korte impressie van het museum gaat u 
in het atelier aan de slag. Maak kennis met het 
boetseren van klei. 
Kosten incl. entree, koffi e en workshop: 
€ 15,00 p.p. all in. Min 8 pers, max. 14 personen. 

Na een korte inspiratiesessie in het museum 
leert u in deze workshop groenten vormen, 
samenstellen en beschilderen tot een 
eeuwig houdbaar stilleven. Er kunnen ook 
groentemagneetjes e.d. gemaakt worden. 
Kosten incl. entree, koffi e en workshop: 
€ 30,00 p.p. all in. Min. 8, max. 14 personen.

Mooi in de tuin tussen het groen. Tuindecoraties 
maken van bewerkte kleibollen. In de vorm van 
dieren, een insectenhotel, oorwormhuisje of 
vlinderpot. Na een korte inspiratiesessie in het 
museum gaat u aan de slag in het atelier. 
Kosten incl. entree, koffi e en workshop 
€ 30,00 p.p. all in. Min. 8, max. 14 personen.

Raku stoken is een oosterse stooktechniek. De 
deelnemers glazuren voorgebakken vormen van 
keramiek. Onder deskundige begeleiding worden 
objecten op spectaculaire wijze gestookt. 
Kosten incl. entree, koffi e en workshop: 
€ 45,00 p.p. all in. Min. 8, max. 14 personen.

Kruip in de huid van de pottenbakker. Tijdens 
deze workshop kun je onder begeleiding van 
een ervaren keramist proeven van dit bijzondere 
ambacht. Kosten incl. entree, koffi e en workshop:  
€ 30,00 p.p. all in.  Min 6 pers, max. 9 personen.

Rondleiding door de tuin. Kruiden herkennen, 
proeven en meer leren over hun gebruik. 
Kosten: € 35,- per rondleiding plus € 6,00 p.p. 
Maximaal 12/16 personen.

Workshop  verzorgingsproduct maken: dagcrème,  
bodylotion, parfum of handcrème. Na een rond-
leiding door de tuin maakt iedereen een persoon-
lijke crème afgestemd op voorkeur en huidtype.
Kosten entree, rondleiding, workshops, 
koffi e/thee: all in € 29,50 p.p. 
Minimaal 8, max. 14 personen. 

Met een rondleiding door kruidentuin of museum; 
een kruidenthee proeverij en een workshop 
theepotten decoreren. Programma: rondleiding 
tuin of museum; workshop theepotten decoreren.
Kosten: entree, rondleiding, proeverij en 
workshop: all in € 29,50 p.p. 
Minimaal 8, max.14 personen.

Workshop: Decoratieve dieren en insectenhuisje boetseren

Spelen met vuur en keramiek: Workshop rakustoken

Workshop: Zelf aan de slag achter de draaischijf

Proef de tuin

Workshop: Verzorg jezelf met puur natuur!

Theeleuten arrangement

Meer informatie over deze activiteiten zie: 
www.tiendschuur.net 
Voor vragen en boekingen: 
077-3260213 of info@tiendschuur.net
Kasteellaan 8 5932 AG  Tegelen

Workshop: Eeuwig houdbare stillevens boetseren

De Tiendschuur ligt te midden van de prachtige 
kasteeltuinen bij Chateau Holtmühle. Gemma 
van Beek, afgestudeerd herborist, beheert de 
kruidentuin. Zij verzorgt onderstaande activiteiten.

Naar buiten!




