STROWEEKEND SYBRANDABUREN 2018
o.l.v.DINY GERDING EN META LEEFKENS
Het 2e weekend: 2, 3, 4

november

Een weekend lang werken met stro in een inspirerende omgeving.
Dat kan in Sybrandaburen in het mooie huisje “Nieuw Askov”
van Nely Kerbert.
Diegene die eerder hebben deelgenomen aan een weekendcursus weet hoe
het gaat, maar heb je nog nooit meegedaan dan hier een korte uitleg.
Per weekend is er plaats voor 12 personen.
Ervaring is niet nodig, iedereen kan op z’n eigen niveau werken.
Iedereen neemt zelf stro en gereedschap mee. Is dit een probleem dan
kun je altijd overleggen met Meta of Diny
Een weekend is van vrijdag 10.00 uur tot zondag 16.00 uur.
Alle dagen wordt er gevlochten en als je wilt ook de vrijdagavond.
Heb je even geen zin om te vlechten er staan prachtige boeken in het
huisje die je in kunt kijken of je maakt even een wandeling in het
dorp.
We gebruiken de maaltijden samen en iedereen heeft elke dag een
corveetaak.
Op de zaterdagavond is er tijd voor gezelligheid.
De kosten voor een stroweekend zijn €105,-, dit is inbegrepen
3 dagen les, de maaltijden en drankjes en overnachting in ‘Nieuw
Askov” ( natuurlijk kun je ook zelf voor overnachting zorgen.)

We hebben ook dit keer mooie inspirerende werkstukken met
verschillende vlechtentechnieken.
Voor diegene die nog nooit een weekend meegemaakt hebben in
Sybrandaburen, dit schiet ons te binnen als we aan het weekend
denken: stro –vlechten – plakken – gezellig –Ammelander dunejam –
honing – Ost Friese Tee met een Kluntje – koken – eten –
koffiezetten – praten – bekenden weerzien – nieuwe strovrienden
maken –leren – inspireren – Nieuw Askov – bijzonder – binden –
verbinden – zorgen – soms verzorgen – het thema – mooie werkstukken
– Kuchen – gebak – mmm… Belgische bonbons – gezellige zaterdagavond
- en nog veel meer, maar vooral samen!
Wij zien jullie graag op 1 of beide weekenden.
Opgeven kan bij:
Diny Gerding
tel 0593 523127 of diny@strovlechtwerk.nl
Meta Leefkens
tel 0570 521838 of metaleefkens@hetnet.nl

