Meer Informatie
Régine is altijd op zoek naar bijzonder hout om mooie dingen van te maken.
Juist de perfecte imperfectie, de noesten, de scheuren, de nerven, maken haar
werken uniek. Het laat de groei en de geschiedenis zien van zowel de boom als
de mens.
De werkplaats van Houtatelier Régine is een bijzondere locatie. Het ligt niet
alleen op een schitterende plek; industrieel erfgoed Landgoed Klarenbeek bij
Voorst, het is ook nog eens een groei, broed- en vindplaats van jong talent.
Jonge talenten die - om welke reden ook - moeilijk de aansluiting kunnen
maken met het dagelijks leven, het onderwijs of bedrijfsleven hebben er hun
werkplek. Hun talent staat centraal en wordt versterkt door het maken en
redesignen van houten meubelen, woonaccessoires en high emotion producten zoals de herinneringsharten. Tot ze zover zijn dat ze weer de aansluiting
kunnen maken.

Kijk voor meer informatie

www.houtatelierregine.nl

Régine van Heest-Rijzewijk
Werkplaats:
Mobiel:
Email:

Kopermolenweg 16
7382 BP - Klarenbeek
06 - 475 80 263
info@houtatelierregine.nl

@HoutatelierR

Houtatelierregine

@Houtatelierregine

reginevanheest
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Houtatelier

Uniek & handgemaakt
ter herinnering en als urn
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Voorbeeld 1. Hart van iepenhout met
een purple heart houten middenlaag
15 cm breed.
Inhoud 125 ml.

Voorbeeld 3 en 4. Harten van berkenhout
20 en 30 cm breed. Inhoud resp. 900 ml. en 3 lt.

Massief houten harten
• 2 of 3 lagen
• houtsoorten naar wens
• 11 of 17 cm breed
• incl. vullen met as en afwerken
• prijzen vanaf € 575,Harten van gelaagd berkenhout
• diverse breedtes tussen 11 en 30 cm
• inclusief vullen met as en afwerken
• prijzen vanaf € 300,Voorbeeld 2. Hart van Amerikaans notenhout
17 cm breed. Inhoud 150 ml.

Massief houten knuffelhartjes
• diverse houtsoorten en breedtes vanaf 11 cm
• prijzen vanaf € 25,Voorbeeld 5.
Massief houten
knuffelhartje van
wengé-hout.
7 cm breed.

Voorbeeld 6. Massief houten beeld van
iepenhout. Prijs op aanvraag.

