
 

Workshops Gasthuishoeve 
   

Het bezoek aan de Gasthuishoeve in Boskant op 10 juni 
was zeer geslaagd. We werden ontvangen met koffie en 
een lekker plakje cake. Daarna gingen we aan de slag met 
een klompengolfspektakel in de buitenlucht. Het weer was 
lekker en iedereen sloeg met verve de bal in de emmer. We 
worden dan weer opnieuw jong. En een beetje beweging 
kan nooit kwaad.  

 

Na de lunch gingen we in de workshops aan de slag. Daar waren 
we uiteindelijk ook voor gekomen. Klompen maken, planken 
branden, een bloemschilderijtje maken, het ene nog leuker dan 
het andere. Iedereen was enthousiast. 

We waren heel creatief bezig. De bloemschilderijtjes kregen 
vorm onder deskundige leiding van de medewerkers van de 
Gasthuishoeve. Tips, ideeën, hulp en ondersteuning, iedereen 
werd vooruit geholpen. De tijd vloog en de werkstukken kregen 
meer en meer vorm. 

 

De workshop klompen maken was ook erg interessant, de 
‘klompenmaker” had een mooi verhaal over de geschiedenis van 
de klomp. De klompen werden na afloop nog gebrand met 
zelfverzonnen teksten en de deelnemers gingen met mooie 
klompen naar huis. Binnenkort organiseren we nog een 
klompendans. Komt dat zien. 

 

Het houtbranden was ook een activiteit die onze verwachtingen 
overtrof. De techniek is niet al te ingewikkeld en het resultaat meteen 
zichtbaar. Iedereen kan direct aan de slag en er werd dan ook zeer 
geconcentreerd gewerkt aan naamplaatjes en kaasplankjes. 

Alle werkstukken werden mee naar huis genomen, de klompen de 
naamborden, de kaasplankjes en de mooie bloemstukken. Na afloop 
dronken we buiten op het terras nog een gezellig glaasje, de sfeer was 
opperbest.  

Alle deelnemers hebben volop genoten van deze bijzondere dag.  

Rond 17 uur vertrokken we naar Lierop. In Lierop sloten we af met een gezellig etentje en 
werd er nog volop “nagebuurt” over deze bijzonder geslaagde dag, die wij dank zij Voor je 
Buurt hebben kunnen realiseren.  

Ook het etentje na afloop was heel voedzaam en vooral lekker. Een superdag!!!!! 
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