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Unieke workshops voor ouderen

De workshops van Voor-Beelden  zijn geschikt voor alle leeftijdsgroepen en 
zeker ook voor ouderen en licht-dementerenden (op psycho-geriatrische afdelingen) 
in verzorgings- en/ of verpleeghuizen.

Het geheim is een duidelijk stappenplan met grondige uitleg, waardoor iedereen 
gegarandeerd tot een uniek eindprodukt komt, die het waard is om geëxposeerd 
te worden in een vitrine.

Hoe gaan we te werk?
1) Contact met de afdeling “Welzijn” of degene die 
 Creatieve workshops verzorgd voor de doelgroep.
2) Eventueel een kennismakingsbezoek om locatie te 
 bekijken en afspraken te maken.

Wat is nodig? 
1) Enkele vrijwilligers (afhankelijk van de grootte van de groep), 
 zij maken zelf ook een werkstuk voor wie dat wil.
2) Tafels bedekt met zeil of iets dergelijks. De vloer wordt niet vuil.
3) Alle benodigdheden worden verder meegebracht door Liesbeth Zethoven.
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Referentie:          
‘‘Onze (oudere) bewoners van het Woonzorgcentrum Nieuw Avondrust 

in Voorthuizen kregen een klomp klei, waar ze toch wel wat onwennig 

tegen aan keken. Maar wat werden ze goed en leuk door jou 

‘meegenomen’ in je workshop en wat waren ze trots op het resultaat.

Ook de workshop speksteen bewerken die je gaf was een succes. 

En toen ook dit resultaat nog in onze vitrines werd geplaatst, werd er 

al gevraagd wanneer komt Liesbeth weer? Nou dat zegt genoeg lijkt me.’’       

- Ellie Kuper, expositie coördinator                                                                                                           

  Woonzorg Centrum Nieuw Avondrust in Voorthuizen. 

  Telefoon: 06 - 2055 - 0053



Unieke workshops voor ouderen

Workshop Boetseren 
We boetseren een vis van klei. 
In die vis zitten basistechnieken van 
boetseren verstopt. Stap voor stap 
maken we de vis. 
In de eerste workshop maken we een 
bol, die wordt uitgehold en ogen en 
mondje worden gemaakt. 
In de tweede workshop wordt de vis 
afgemaakt. Daarna moeten de werk-
stukken een paar weken drogen en 
dan worden ze gebakken in een kleio-
ven zodat ze niet meer kwetsbaar zijn.

Kosten 
- 2 keer 1 ½ uur workshop
 €35 per uur = €105,-
- Gebruik kleioven €17,50
- Materiaal: brood van klei €12
 hoeveelheid afhankelijk van 
 het aantal deelnemers
- Reiskosten

* genoemde prijzen zijn excl. BTW

Workshop Speksteen    
We maken kennis met speksteen. 
Iedereen kan een steentje uitkiezen 
die aanspreekt. Met kleine vijltjes, 
mesjes etc bewerken we het steentje. 
Daarna schuren we het met watervast 
schuurpapier, waarna het in de was 
wordt gezet. Voor wie dat wil wordt 
het beeldje van een klein sokkeltje 
voorzien. 

Kosten 
- 1 keer 1 ½ uur workshop 
 €35 per uur = €52,50
- Materiaal: Stenen, sokkels, 
 schuurpapier, was €15
- Reiskosten  

* genoemde prijzen zijn excl. BTW
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