
 

Burendag = Verfdag! in en rond Het Oppimp Atelier 

Zondag 25 september, 13.00-16.00 u.  

Locatie: buiten en binnen voor Het Oppimp Atelier, Middin, Zwedenburg 147, 

Den Haag 

Het Oppimp Atelier en de Grafische Werkplaats gaan op deze dag kleding en stof verven met 

natuurlijke verf afkomstig uit de verftuin in Mariahoeve. Daarnaast gaan ze ‘tie dye’ verven met 

normale verf. En jij kunt meedoen! Kom langs! Reserveren is niet nodig!  

Stof verven met natuurlijke inkten 

We gaan kleding en stof verven met de inkt afkomstig uit de verftuin. Je kunt later ook je geverfde 

kledingstuk of een stukje stof weer gebruiken bij het oppimpen van je kleding in het Oppimp Atelier.  

Let op: je kunt dit niet zomaar doen: hiervoor moet je de stof eerst beitsen. We gaan dit doen op 

woensdagmiddag 21 september in de Grafische Werkplaats.  Er is plek voor 10 T-shirts. Je shirt moet 

bij voorkeur van katoen zijn en wit of lichtgekleurd. Inleveren kan maandag (tussen 9-17 00 u.) of 

woensdag voor 11.00 u. bij de Grafische Werkplaats, Prinsegracht 16, Den Haag.  

Verftuin 

De Grafische Werkplaats beheert de verftuin in het wijkpark De Horst in Mariahoeve in 

samenwerking met de Tuinen van Mariahoeve. Deze verftuin is een verhoogde en afgezette cirkel 

met een staal van 6 meter en is ingedeeld in verschillende taartpunten afgezet met wilgentenen. Er 

groeit o.a. Wede, Meekrap, Boerenwormkruid en Ossentong. Normaliter gebruiken de mensen van 

de werkplaats de oogst om hiermee inkt te maken om te zeefdrukken op papier en stof.  

Tie dye 

Daarnaast gaan we ‘tie dyen’ met normale verfstof. Je kunt hier ook aan meedoen. Neem een T-shirt 

of lapje stof mee. Ook hier geldt zoveel mogelijk lichte kleuren en bij voorkeur katoen.  

- Het verfproces duurt minimaal een uur - 

Deze dag is mede mogelijk gemaakt door het Oranjefonds. 

Informatie 

Locatie: ’t het Trefpunt, Middin, Zwedenburg 147, Den Haag 

www.cultuurgebaar.nl 

info@cultuurgebaar.nl 

www.grafischewerkplaats.nl 

info@grafischewerkplaats.nl 
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