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Wie zijn thee leutjes?
Thee leutjes is een nieuw begin-
nend thee merk. Zo komen zij met 
heerlijk smaken thee waar ieder-
een van houdt. Niet alleen de thee 
is lekker en leuk. Zo komen zij met 
een gehele thee set lijn die bestaat 
uit mokken, tasjes, onderzetters en 
nog veel meer.  En een verassen-
de verpakking die niemand zal mis-
sen. Al trek in een kopje thee?

Vestiging
Thee leutjes zal zich gaan vestigen 
in het prachtige hartje van Rotter-
dam. Hier is het bereikbaar voor 
veel mensen. Ook is Rotterdam 
een levendige stad waar ik nog 
geen exclusieve thee tentjes heb 
gevonden.

Het logo
Thee leutjes staat voor tijdloos 
theedrinken. Niemand wil toch ge-
stoord worden tijdens een heerlijke 
mok thee? Vandaar de cirkel om 
het logo heen, tijdloos. Ook staat 
het rondje er omheen voor als je 
net je mok van tafel haalt. Dan staat 
er meestal een rondje op tafel. Erg 
herkenbaar bij de theedrinkers. De 
naam is ontstaan door mijn stage 
collega’s. Ik dronk op stage zo veel 
thee dat ze mij een echte theeleut 
noemde. Toen ik dus ook een ei-
gen project moest gaan uitzoeken 
was het eerste wat in mij op kwam: 
THEE!

Vormgeving
De vormgeving wil ik dicht bij het 
logo houden. Simpel en speels. Zo 
komt wel alles terug in elkaar. Ik 
wil gaan werken met simpele illus-
traties en kleuren voor een opval-
lend effect. Ook past dit goed bij de 
trends van het moment. De doos-
jes wil ik graag vierkant maken zo-
dat als je ze opstapelt het ook een 
leuk geheel word.



Planning



week 1 week 2 week 3 week 4

week 5 week 6

week 7 week 8 week 9 week 10

- Brainstormen
- Planning maken
- Concept schetsen
- Reader doorspitten

- Examen training
- Logo Design
- Concept uitschrijven

- Absent school
- Concurentie onderzoek

- Begin huisstijl
- Online schetsen
- Nadenken packaging

- Huisstijl
- Packaging - OPNIEUW

- gehele design thee leut

- OPNIEUW
- gehele design thee leut

- OPNIEUW
- gehele design thee leut

- OPNIEUW
- gehele design thee leut

- ALLES AF
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Begin huisstijl



Blush 
Cherry

Dreamy
Lotus

Goofy 
berry

Queen
green

Vanilla
chai

Patronen
Ik begon een beetje te denken over 
wat voor patronen ik bij mijn thee 
merk kon gaan gebruiken. Toen 
ben ik in illustrator een beetje gaan 
schetsen met de smaken en de 
vormen die daar goed bij passen. 
Zo heb je bij blush cherry de ron-
de vorm van kersen. Bij de dreamy 
lotus lotus blaadjes. Bij goofy ber-
ry kleine blauwe besjes. Bij queen 
green de vormen van een kroon. 
En als laatst bij vanilla chai vanille 
stokjes. Deze patronen wil ik over-
al terug laten komen door mijn hele 
huisstijl en verpakkingen.



Lijnbaan 864A            ●            3141 AA Rotterdam            ●            T: 0031 6356 8748
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Geachte meneer/mevrouw,
 
L Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nas-
cetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. 
 
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate 
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum 
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum sem-
per nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus 
viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies 
nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui.

Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper 
libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus 
pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sa-
pien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus 
tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. 

Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit 
cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum 
purus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in 
dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus 
orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia.

Met vriendelijke groet,

De dames van Thee Leutjes.

Lianne van Gaalen 
Banaanlaan 8
8866 BB Rotterdam
The Netherlands

brief
papier
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Lianne van Gaalen 
Banaanlaan 8
8866 BB Rotterdam
The Netherlands

‘‘WANT HET IS ALTIJD TIJD VOOR THEE!’’      - Dames van Thee Leutjes
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Lianne van Gaalen
Manager

T 06-12345678
E Lianne@theeleutjes.nl
W Theeleutjes.nl
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Wie is thee leut?
Thee leut is een nieuw beginnend 
thee merk. Zo komen zij met heer-
lijke smaken thee waar iedereen 
van houdt. Niet alleen de thee is 
lekker en leuk. Zo komen zij met 
een gehele thee set lijn die bestaat 
uit mokken, tasjes, onderzetters en 
nog veel meer.  En een verassen-
de verpakking die niemand zal mis-
sen. Al trek in een kopje thee?

Vestiging
Thee leut zal zich gaan vestigen 
in het prachtige hartje van Rotter-
dam. Hier is het bereikbaar voor 
veel mensen. Ook is Rotterdam 
een levendige stad waar ik nog 
geen exclusieve thee tentjes heb 
gevonden.

Het logo
Thee leut staat voor tijdloos thee-
drinken. Niemand wil toch gestoord 
worden tijdens een heerlijke mok 
thee? Vandaar de cirkel om het 
logo heen, tijdloos. Ook staat het 
rondje er omheen voor als je net 
je mok van tafel haalt. Dan staat 
er meestal een rondje op tafel. Erg 
herkenbaar bij de theedrinkers. De 
naam is ontstaan door mijn stage 
collega’s. Ik dronk op stage zo veel 
thee dat ze mij een echte theeleut 
noemde. Toen ik dus ook een ei-
gen project moest gaan uitzoeken 
was het eerste wat in mij op kwam: 
THEE!

Vormgeving
De vormgeving wil ik dicht bij het 
logo houden. Simpel en speels. Zo 
komt wel alles terug in elkaar. Ik 
wil gaan werken met simpele illus-
traties en kleuren voor een opval-
lend effect. Ook past dit goed bij de 
trends van het moment. De doos-
jes wil ik graag vierkant maken zo-
dat als je ze opstapelt het ook een 
leuk geheel word.



logo thee leut
Logo thee leut
Het logo vond ik nog steeds leuk alleen niet 
in verhouding. Dus ben ik een stap terug ge-
gaan en heb ik het thee leut genoemd wat ook 
beter past. En uiteindelijk vond ik het ook een 
stuk beter klinken. Het “tweede logo” staat voor 
een herkennings teken voor thee leut. Eigenlijk 
heeft thee leut een basis logo en een extra logo/
teken. Ik wou dat stukje engeland toch terug la-
ten komen dus heb ik gekozen voor een echte 
britse thee pot. Thee leut zelf zal het standaard 
logo blijven dat overal terug komt maar TL zal 
staan voor een afkorting die af en toe op be-
paalde producten zal staan.





Style guide





Huisstijl



Chai
latte

coco
nuts

pepper
mint

Queen
green

water
melon

Patronen
Ik vond mijn vorige patronen al heel 
erg leuk, maar het zou niet meer 
passen bij wat ik nu wil gaan doen. 
Het moeten namelijk vrolijk en op-
vallende patronen zijn. Vandaar 
deze nieuwe patroonjes. Chai latte  
heeft indisch patroontje gekregen. 
Coconuts heeft rondjes die staan 
voor kokosnoten. Peppermint heeft 
natuurlijk het patroontje van de pe-
permunt snoepjes. Queen green 
heeft nog de zelfde driehoekjes 
van een kroon. En watermeloen 
heeft de strepen die over een 
watermeloen heen lopen. 



brief
papier



envelop

Envelop
De envelop is aan de voorkant wit 
met het logo en een kijk venster. 
De achterkant is zwart/grijs met de 
website en het 2e logo. Zo zal de 
binnenkant van de envelop weer 
de patronen bevatten. Zo dat je 
een vrolijke verassing in je envolop 
vind. Voor de rest ik die lekker sim-
pel en pas die goed bij de rest van 
de producten.





Visite 
kaartje



stempel
kaart

Stempelkaart
Ik moest nog een 5e uiting en werd 
hier een beetje radeloos. Toen 
dacht ik aan mijn to go bekers. 
Wat is er nou leuker dan stempels 
ontvangen en na 10 stempels een 
gratis drankje ontvangen? Dus 
toen begon ik aan het onwerpen 
van een stempel kaart. Bij iede-
re to go aankoop krijgen ze een 
stempel. Deze zijn ook weer ver-
kijgbaar in elk thee leut patroon!





Packaging





schetsen
producten

Schetsen producten
Dit zijn de schetsen die ik gemaakt 
heb voor de producten die ik so-
wiezo al wou ontwerpen. Dit is nog 
met het oude logo en design. Maar 
wel al richting de vormgeving die 
ik nu heb gebruikt. Deze schetsen 
kwamen ook nog goed van pas 
toen ik aan het nieuwe design 
begon.



schetsen
packaging

Schetsen packaging
Ik had al een online schets gemaakt 
voor het oude design. Die vond ik af-
schuwelijk dus ben ik even terug ge-
gaan naar papier en potlood en ben 
ik gaan tekenen wat ik in mijn hoofd 
had zitten. Zo heb ik de eerste ver-
pakking met de smaak peppermint 
uitgetekend. Later ben ik heb uit gaan 
werken in illustrator en volgde de an-
dere designs super snel.



120
peppermint

Light & 
Deliciate

Een frisse 
smaak beleving

voor elke dag!

Verras jezelf!

14 bags

Peppermint binnen
De eerste van de 5 die ik uitwerkte 
in illustrator. Na het schetsen was 
ik er al snel overuit hoe mijn ver-
pakking moest worden. Zoals die 
hier staat zat die ook precies in 
mijn hoofd. Elke verpakking heeft 
ook zijn eigen teken. Deze heeft 
het pepermunt snoepje. Dit is de 
binnen verpakking dus het patroon 
zie je pas als je het doosje open 
maakt. Passend bij de quote 
verras jezelf!

120
peppermint



All you need to know ....

NL/B
Een rijke pepermunt 
thee speciaal voor jou. 
Geniet van dit speciale 
moment en verwen 
jezelf. Schenkt deze 
verrassing nu snel in!

EN
A rich peppermint tea 
specially for you. Enjoy 
this moment and 
indulge yourself. Pour 
this suprise fast in you 
tea cup now!

ES
Un rico té de menta 
para usted. Disfrutar de 
este momento especial 
y disfrutar de ti mismo. 
Otorga sorpresa ahora 
rápidamente!

FR
Un riche thé à la 
menthe pour vous. 
Profitez de ce moment 
spécial et offrez-vous. 
DÉCERNE surprise, 
maintenant rapidement!

Peppermint buiten
De buiten doos is een stuk don-
kerder. Dit vond ik chique over ko-
men. Maar door de speelse patro-
nen en iconen heeft de verpakking 
nog steeds zijn speelsheid. Op de 
buitenkant vind je de info en een 
quote over de thee. Samen met de 
2 logo’s en het icoon.

120
peppermint



140
chai latte

Spicy & 
Relaxing

Een rijke 
smaak beleving

voor elke dag!

Verras jezelf!

14 bags

140
chai latte

Chai latte binnen
Voor alle verpakkingen geld eigen-
lijk hetzelfde. Het patroon wat bij 
de smaak past plus het icoontje er-
bij. Voor de rest is alles hetzelfde.
Voor de chai latte heb ik gekozen 
voor een anijsbloem als icoontje. 
Anijs zit namelijk in chai thee. Zelf 
vond ik dit ingredient het mooiste 
tonen op de verpakking.



All you need to know ....

NL/B
Een rijke chai latte
thee speciaal voor jou. 
Geniet van dit speciale 
moment en verwen 
jezelf. Schenkt deze 
verrassing nu snel in!

EN
A rich chai latte
tea specially for you. 
Enjoy this moment and 
indulge yourself. Pour 
this suprise fast in you 
tea cup now!

ES
Un chai de menta para 
usted. Disfrutar de este 
momento especial y 
disfrutar de ti mismo. 
Otorga sorpresa ahora 
rápidamente!

FR
Un riche chai latte thé 
pour vous. Profitez de 
ce moment spécial et 
offrez-vous.DÉCERNE 
surprise, maintenant 
rapidement!

140
chai latte



160
coconuts

Soft & 
Delicious

Een zachte 
smaak beleving

voor elke dag!

Verras jezelf!

14 bags

Coconuts binnen
Voor de coconuts heb ik gekozen 
voor palmbomen als icoontje. Ko-
kosnoten komen namelijk uit een 
palmboom. Daarom vond ik dit wel 
heel toepasselijk en tropisch. Van 
deze verpakking krijg ik echt een 
zomersgevoel. 

160
coconuts



All you need to know ....

NL/B
Een zachte kokosnoten 
thee speciaal voor jou. 
Geniet van dit speciale 
moment en verwen 
jezelf. Schenkt deze 
verrassing nu snel in!

EN
A soft coconut tea 
specially for you. 
Enjoy this moment and 
indulge yourself. Pour 
this suprise fast in you 
tea cup now!

ES
Un té de coco suave 
para usted. Disfrutar de 
este momento especial 
y disfrutar de ti mismo. 
Otorga sorpresa ahora 
rápidamente!

FR
Un thé de noix de 
coco douce pour vous. 
Profitez de ce moment 
spécial et offrez-vous. 
DÉCERNE surprise, 
maintenant rapidement!

160
coconuts



180
queen green

Royal & 
Generous

Een liefdevolle
smaak beleving

voor elke dag!

Verras jezelf!

14 bags

180
queen green

Queen green binnen
Queen green is natuurlijk en beetje 
koninklijk. Vandaar dat ik iets wou 
doen met een wapen. Ik begon 
met illustreren en kwam hier op uit. 
Het heeft inderdaad iets weg van 
een wapen maar ook van de groe-
ne blaadjes die gebruikt worden in 
groene thee.



All you need to know ....

NL/B
Een rijke groene thee 
speciaal voor jou. 
Geniet van dit speciale 
moment en verwen 
jezelf. Schenkt deze 
verrassing nu snel in!

EN
A rich green tea 
specially for you. Enjoy 
this moment and 
indulge yourself. Pour 
this suprise fast in you 
tea cup now!

ES
El té verde rico para ti. 
Disfrutar de este 
momento especial y 
disfrutar de ti mismo. 
Otorga sorpresa ahora 
rápidamente!

FR
Le thé vert riche pour 
vous. Profitez de ce 
moment spécial et 
offrez-vous. DÉCERNE 
surprise, maintenant 
rapidement!

180
queen green



200
watermelon

Sweet & 
Refreshing

Een zoete 
smaak beleving

voor elke dag!

Verras jezelf!

14 bags

200
watermelon

Watermelon binnen
Watermelon is mijn 2e favoriet. In 
mijn hele leven heb ik nog maar 
een keer meloen thee gezien bij 
een ander merk. Toen ging die uit 
de collectie terwijl die super lekker 
was. Vandaar dat ik zelf met een 
meloen thee kom. Het tekentje is 
uiterraard dan ook een stukje 
meloen.



All you need to know ....

NL/B
Een rijke watermeloen 
thee speciaal voor jou. 
Geniet van dit speciale 
moment en verwen 
jezelf. Schenkt deze 
verrassing nu snel in!

EN
A rich watermelon tea 
specially for you. Enjoy 
this moment and 
indulge yourself. Pour 
this suprise fast in you 
tea cup now!

ES
Una rica sandía
Té para usted. Disfrutar 
de este momento 
especial y disfrutar de ti 
mismo.Otorga sorpresa 
ahora rápidamente!

FR
Une pastèque riche
thé pour vous. Profitez 
de ce moment spécial 
et offrez-vous. 
DÉCERNE surprise, 
maintenant rapidement!

200
watermelon



thee zakjes
Thee zakjes
De thee zakjes wou ik even vrolijk houden als 
de binnenkant van de verpakking zelf. Ze heb-
ben ze dus de print van elke smaak er weer op. 
Ik wou gewoon een eenvoudig thee zakje. Ze 
zijn afgesloten met een stikkertje voor een luxe-
re uitstraling. De binnenkant van de zakjes zul-
len de zelfde zwarte/grijze kleur hebben als de 
verpakkging zelf.













thee labels
Thee labels
Voor de thee labels wou ik iets anders dan een 
standaard touwtje aan het zakje. Ik heb geko-
zen voor stevig papier om het zakje heen zodat 
je hem aan de zijkant van je mok kunt hangen. 
Met daarop de smaak en het icoontje. Op de 
achterkant staat dan verras jezelf. Dit is een 
stuk handiger want het zakje kan zo niet zomaar 
in je mok schieten als je heet water inschenkt.





to go
To go
Voor mijn to go bekers wist ik al vanaf het be-
gin dat ik het patroon met alleen het logo erop 
wilden. Dit geeft een super vrolijke uitstraling en 
als mensen ermee over straat zullen lopen valt 
de beker heel erg op. To go bekers vond ik heel 
toepasselijk bij mijn project omdat je ze eigenlijk 
alleen maar krijgt als je ergens koffie haalt. Dus 
ik wou de verandering maken dat je ze ook voor 
thee hebt en echt alleen thee.





onderzetters
Onderzetters
Je kan ze krijgen bij je bestelling en ze liggen 
overal in het thee leut cafe. Ik vond onderzetters 
wel heel goed bij mijn merk passen. Ze zullen 
vooral heel leuk staan op tafel met een leuke 
leut mok er op. Ze zijn simpel met het patroon 
en de iconen. Een vrolijk extraatje.





werk kleding
Werk kleding.
Ik vond het wel zo leuk als thee leut echt zou 
openen dat er dan ook leuke werk kleding be-
schikbaar zou zijn. Zo heb ik gekozen voor sim-
pelen witte T-shirts voor mannen en vrouwen. 
Het is natuurlijk wel zo mooi als ze bij beide 
personen mooi getailleerd zitten. Ook heb ik 
gekozen om er een short bij te doen aangezien 
je zelf bij thee zetten en taart snijden vies kan 
worden.









Leut tasjes
Tasjes
Ik heb gekozen voor platic tasjes omdat je die 
weer kunt recycelen. Dus als je weer thee komt 
kopen kun je hem weer meenemen. Ik heb 
weer alleen voor het patroon en het logo geko-
zen omdat dit lekker opvalt als mensen er mee 
over straat lopen. Zo zal het goed opvallen en 
mensen zullen het zo ook goed onthouden.





Brochure





Brochure
De brochure wilde ik graag gebrui-
ken om mijn thee smaken in te pre-
senteren. Daarom is het ook een 
flavour guide geworden. Ook wou 
ik graag een stukje over mijzelf en 
hoe thee leut is ontstaan. Ik heb 
gekozen voor 100mm bij 100mm 
omdat het een handig formaatjes 
is die je makkelijk bij een bestelling 
of bijvoorbeeld in een tasje kunt 
doen. Ook heb ik gezorgd dat de 
teksten goed met de verpakking 
overeen komen.

Brochure
schets



Flavour
Guide



3

Thee leut is ontstaan in de gedachten 
van een jonge student. Zij reisde voor 
stage naar Engeland waar haar liefde 
voor thee nog meer groeide.

Thee Leut bevind zich midden in het 
hartje van Rotterdam. Zij bieden de 
beste thee smaken van Rotterdam en er 
omheen!

Zoals thee leut altijd zegt. Thee moet 
blijven verrassen keer op keer.

- Lianne, Thee Leut #1

 



4

120
peppermint

Light & Deliciate

     3 tot 5 min 

Wie houd er nou niet van een frisse thee? 
In de ochtend of in de avond het maakt 
allemaal niet uit. In de middag is zelfs ook 
goed! Deze thee bevat de verste munt 
blaadjes van het seizoen. Beleef deze
lichte smaaksensatie! 

Verras jezelf!
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140
chai latte

Spicy & Relaxing

     2 tot 3 min 

Reis af naar het warme India. Deze thee 
is een groot favoriet bij de werknemers 
van thee leut zelf. Perfect voor alle 
dagen en elke gelegenheid. Bevat de 
verste kruiden uit eigen tuin! Beleef deze 
pittige smaaksensatie! 

Verras jezelf!
 



8

160
coconuts

Soft & Delicious

     4 tot 6 min 

Een rijpe kokos op een warm strand.
Leef even terug naar de zomer. Maar wie 
zegt dat kokos niet in de winter kan? Deze 
thee is rijk aan zachte thee bladeren en 
kan op elk moment geserveerd worden!
Beleef deze zachte smaaksensatie! 

Verras jezelf!
 



10

180
queen green

Royal & Generous

     3 tot 5 min 

Onze eigen koningin van de thee. Groene 
thee is de meest bekende thee. Vandaar 
dat zij bij ons een titel heeft verdient! 
Schenk deze thee aan je gasten en laat 
ze weg dromen naar kastelen en juwelen!
Beleef deze rijke smaaksensatie! 

Verras jezelf!
 



12

200
watermelon

Sweet & Refreshing

     2 tot 3 min 

Meloen thee is schijnbaar nergens anders 
te vinden dan bij thee leut! Daarom is het 
ons speciale diamantje. Zelf hebben wij 
deze thee ontwikkeld tot een heerlijke 
witte thee. Al trek in een lekker theetje?
Beleef deze zoete smaaksensatie! 

Verras jezelf!
 



Boven €20,-
Gratis
Mok



“A cup of tea
 needs to suprise
you every minute 

of the day”
Bestel nu op

www.theeleut.nl



leut mok
Leut mok
Natuurlijk hoord er een mok bij dit project. Zelf 
vind ik het heerlijk om thee te drinken uit een 
grote mok. Ik kwam al snel bij dit design. De 
vorm van deze mok vind ik echt gewelding. Ho-
pelijk dat ik deze ook echt kan laten bedrukken. 
Ik heb gekozen om alleen het logo er op te doen 
zodat die lekker neutraal is. Een soort tijdloze 
mok is nu ook handig omdat die niet snel uit de 
mode zal gaan. Ook vind ik het tof als je drinkt 
je het tweede logo dan ziet.





leut website
Leut website
Voor de website ben ik in muse gewoon alles 
één voor één er in toe gaan voegen. En zo ont-
stond er een website. Ik vond dit best leuk om 
te doen. Ik ben geen pro website bouwer maar 
vind het toch leuk om te doen. Ik heb gekozen 
voor een lange website omdat ik dat nog nooit 
had gedaan. Voor het design ben ik thuis geble-
ven in de stijl van de verpakkingen. Kijk voor de 
gehele website op http://theeleut.businesscata-
lyst.com.





leut video
Leut video
De video was best een uitdaging. Ik wou name-
lijk niet zoals veel mensen alleen een instagram 
account maken. Dus ging ik deze uitdaging 
aan. Ik scrolde een keer toevallig door mijn to 
go bekers heen en toen zag dat er erg grappig 
uit. Toen ben ik gaan kijken of ik hier iets mee 
kon in after effects. En het eindresultaat is erg 
leuk geworden al zeg ik het zelf. Kijk voor de 
hele video op: http://theeleut.businesscatalyst.
com/to-go.html





Presentatie
Presentatie kaartjes
Voor de stand van het eindproject wil ik graag 
bakjes met de echte thee erin neer zetten zodat 
de mensen kunnen ruiken. Maar dan moeten 
ze natuurlijk wel weten welke smaak ze ruiken. 
Hiervoor heb ik kleine kaartjes gemaakt die ik 
in die bakjes kan steken zodat iedereen weet 
welke smaak ze ruiken.



Spicy & Relaxing
Verras jezelf!

Soft & Delicious
Verras jezelf!

Light & Deliciate 
Verras jezelf!

Royal & Generous
Verras jezelf!

Spicy & Relaxing
Verras jezelf!



zelfreflectie



Genoten
Ik heb genoten van dit project. Ik vond het oprecht heel erg 
leuk om helemaal zelf iets te verzinnen van begin to het ein-
de. Aan dit project zaten veel plus punten maar ook een paar 
min punten.

Plus punten
Je mag het helemaal zelf doen. Waardoor je heel veel vrijheid 
hebt in wat je allemaal bedenkt. Ook kwam ik er achter dat 
stage mij heel veel geholpen heeft. Ik ben daardoor veel ge-
structureerder en sneller. Mijn focus blijft langer hangen en ik 
heb meer doorzettingsvermogen. Ook het ik door stage heel 
goed geleerd hoe je bestanden goed en netjes opslaat. Wat 
tijdens dit project heel goed van pas kwam. Ik was “bijna” niks 
kwijt. Omdat ik het dus helemaal zelf mocht verzinnen bleef 
mij  interessen ook echt bij dit project. Ook ben ik het hele 
project erg goed op schema gebleven en heb ik niet alles tot 
het einde bewaard.

Min punten
Op de helft van het project liep mijn brein vast. Ik vond alles 
niet meer leuk en mooi en had geen idee wat ik met het pro-
ject aan moest. Toen ben ik in de vakantie even goed gaan 
zitten en vanaf het begin weer goed gaan schetsen en op 
internet gekeken om mijn inspiratie weer terug te krijgen. 
Gelukkig kwam het goed en kwam er super tof design uit. 
Ook gebeurde er welleens dat er een bestandje verdwenen 
was... oeps. Natuurlijk kan dit iederen overkomen en was 
het niet super erg. Voor de rest ging alles erg goed gelukkig! 
 
Trots
Ik kan zeggen nu alles af is dat ik erg trots ben op dit eind-
resultaat. Ik denk dat het een van de leukste projecten van 
school is waar ik in deze 4 jaar aan gerwerkt heb! Wie weet 
heb ik later echt mijn eigen thee merk genaamt Thee Leut.

Lianne van Gaalen




