Dagworkshop speksteen
een herinneringssteen maken

Nini Hakkers (praktijk Vedere) en Corine de Jong uitvaartverzorging organiseren een bijzondere workshop
speksteen bewerken, waarin deelnemers een symbolisch beeld maken als herinnering.

Iedere deelnemer is vrij te bepalen welk beeld er wordt gemaakt,
natuurlijk onder deskundige begeleiding. Voorbeelden van een
symbolische steen zijn; een hart, een omhelzing, ouder(s) met
kind(eren), een engel, vogel … of wat iemand maar in gedachten
heeft.
Speksteen is een zachte steen die bewerkt kan worden met vijlen
en schuurpapier. Als de steen de gewenste vorm heeft begint het
polijsten. Met waterproof schuurpapier wordt de steen 7 keer
geschuurd. Als laatste wordt de steen in de was gezet, waardoor
hij glans krijgt en de kleur verdiept.
Een dagworkshop speksteen bewerken begint om 9.30 uur met
koffie/thee met iets lekkers en uitleg over de stenen en het
programma. Daarna kiezen de deelnemers een steen en gaan aan
de slag. Rond 12.30 uur wordt de lunch geserveerd. Met
dieetwensen wordt rekening gehouden.
Rond 15 uur is het polijsten ongeveer afgerond. De stenen worden
in de oven verwarmd terwijl wij theepauze hebben. Na de pauze
wordt de steen in de was gezet. De workshop eindigt rond 16.00
uur.

Corona maatregelen
De workshop wordt buiten gehouden (onder overkapping) met maximaal 2 deelnemers.
Een individuele workshop is ook mogelijk !
We kunnen daardoor de 1,5 meter afstand garanderen.
Iedere deelnemer werkt met eigen gereedschap.
De lunch, koffie, thee e.d. wordt op een veilige wijze klaargemaakt en aangeboden.
De prijs van deze workshop bedraagt bij individuele deelname € 95.
Bij deelname van 2 personen € 85.
Dit is inclusief koffie/thee met iets lekkers, lunch, steen en gebruik van materialen.
De workshop wordt gehouden in Werkendam en wordt in overleg met de deelnemers ingepland.
Meer informatie en aanmelden:
Nini Hakkers, tel. 06-10157703 of mail: nini@vedere.nl
Corine de Jong, tel. 06-26927051, of mail: info@corinedejonguitvaart.nl

