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Werken met vers hout
Smeden

Beeldhouwen
Manden vlechten

Oerkoken

de Workshops en hun Workshopleiders

Daan de Leeuw - 
Werken met Vers Hout 
 “Al meer dan 30 jaar werk, schep 

en deel ik mijn ervaring met 
hout. Door mijn leergierigheid en 

passie is mijn kennis en vaardigheid 
zeer breed. Het werken met vers hout 

is een fantastisch ambacht. Ik heb het 15 
jaar geleden in Engeland geleerd van meesters in hun 
vak zoals John Brown en Mike Abbott. Het geeft een heel 
ander inzicht in de wereld van de houtbewerking en het 
heeft mij met veel aspecten verrijkt. Graag deel ik mijn 
kennis met jullie in één van de workshops  die ik geef. “
www.bijzonderehoutbewerkingen.nl

Reinier Hoving - 
Ambachtelijk Smeden

“Al 12 jaar heb ik het voorrecht te 
mogen genieten van mijn grootste 

passie; smeden. Het vormen 
van ijzer tot functionele en 

decoratieve elementen maakt mij 
gelukkig. De combinatie van kracht en creatie 

levert iedere keer weer prachtige resultaten op. 
Meerdere leermeesters hebben mij de oude technieken 
bijgebracht en daardoor heb ik mij de traditionele 
smeedkunst eigen gemaakt. De vaardigheid die dit oude 
ambacht vergt is grenzeloos.”   www.sterksmeedwerk.nl

Sven Hoogerhoud - 
Mandenvlechter
“Al meer dan 20 jaar vlecht ik 
met veel liefde mijn manden. Om 
het mooie vak over te dragen aan 
anderen geef ik sinds 3 jaar ook workshops en cursussen, 
o.a. voor het Nationale Vlecht museum in Noordwolde. 
Ik streef ernaar om het oude ambacht te moderniseren. 
Hierdoor ontstaan er moderne designs, ergonomische 
manden en gevlochten kunstobjecten. Het is voor mij een 
uitdaging en inspiratie om andere materialen waaronder, 
ijzer, aluminium, drijfhout en huiden te verwerken in 
mijn manden. Hierdoor wordt iedere mand een uniek 
exemplaar. “ www.mandenvlechterij-dekim.com

Jan-Carel Koster - 
Beeldhouwer in Steen en Hout 
“Vanaf mijn twaalfde jaar ben ik ambachtelijk opgeleid 
door mijn grootvader. Met deze “op hout” verworven 
kennis heb ik vervolgens mijn werkterrein verbreed naar 
steen als materiaalsoort. Mijn werk kenmerkt zich door 
veel symboliek en ik probeer de 
verbinding van de aardse mens met 
de oeroude kosmische invloeden 
hier op aarde uit te beelden.  
Mijn werk wordt zowel 
nationaal als internationaal 
zeer gewaardeerd."  
www.jancarelkoster.com

Theo de Gier - Oer Kok

"Wie mij kent, weet dat passie, ervaring, enthousiasme en gedrevenheid allemaal bij mij horen. Ik  
maak van elke  maaltijd een feest. Oerkoken is geweldig om te doen en te beleven. Natuurlijke 

gerechten worden op een houtkachel en open vuur door mij bereid. Als het even kan met ingrediënten 
uit de directe omgeving. Tijdens de  workshops verzorg ik heerlijke maaltijden. "

Contact Informatie

Voor meer informatie over The Green Circle en al 
de activiteiten, workshops en demonstraties kun je  
contact opnemen met :
Daan de Leeuw
Hanekampweg 33b
7104 AW  Winterswijk-Meddo
0543-514 626 / 06-20 254 317
info@bijzonderehoutbewerkingen.nl
www.bijzonderehoutbewerkingen.nl 

Volg ons op facebook: " The Green Circle"    
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Accommodatie 

Op het natuurterrein van De Zonnebloem kan 
men kamperen. Er is een trekkershut te huur en 
de mogelijkheid om in een Tipi te overnachten. 
Voor grote groepen tot 20 personen kan men de 
groepsaccomodatie afhuren. De mogelijkheden tot 
overnachten zijn niet bij de prijs van een workshop 
inbegrepen, wel voor het zomerkamp. Voor reserveringen 
mail naar:  recreatie@dezonnebloem.nl
    
Slingeweg 12 
7115 AG  Winterswijk-Brinkheurne  
 www.dezonnebloem.nl

The Green Circle wil zich graag verder ontwikkelen. Wil je 
op de hoogte gehouden worden dan horen wij dat graag.  
Vrijwilligers en donaties zijn van harte welkom.

                                      



The Green Circle is een buitenatelier voor ambacht en 
kunst. Een uniek samenwerkingsverband van verschillende 
ambachtslieden die door hun gedrevenheid en ervaring 
hun vak willen delen met anderen. 

Daan de Leeuw heeft het initiatief genomen om hen 
bijeen te brengen en workshops in de natuur aan te 
bieden. Ze hebben als doel om mensen zoals jij en ik een 
bijzondere ervaring te geven. De kwaliteit van de opzet 
van het buitenatelier is dat je direct in contact komt 
te staan met de materialen en je omgeving. Hierdoor 
wordt je geïnspireerd en leer je van de materialen die we 
bewerken. 

Eigenlijk leren we over ons zelf, over respect, motivatie, 
moraliteit, over tegenslag en uithoudingsvermogen, over 
contact, vormen en bewegingen. 
Een complete ervaring...

WORKSHOPS IN DE NATUUR
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Workshops in de Natuur

De activiteiten van de The Green Circle vinden plaats 
in open ateliers in de natuur. Door deze setting kun je 
genieten van de rust en even uit het hectische leventje 
stappen. De workshop plekken zijn allemaal overdekt en 
vrij toegankelijk. 

Midden op het terrein is een kampvuurplaats waar je 
lekker kunt uitrusten. Er zijn bossen en wandel mogelijk- 
heden in de directe omgeving. Er is zelfs een labyrint. 
Met lunchtijd wordt er een fantastische warme maaltijd 
geserveerd door onze Oerkok Theo de Gier en kun je even 
met je medecursist je eigen ervaring delen. 

Bedrijfsuitje, Familie en Vrienden groepen

Buiten de workshopdagen van The Green Circle is 
het  mogelijk om een dag te organiseren voor familie, 
vriendengroepen of bedrijven. Tijdens zo'n dag kun je 
genieten van een heerlijke Oermaaltijd. Tevens kan er 
"geproefd" worden aan de ambachten zoals vers hout 
bewerken en/of smeden. Een leuke inspirerende dag vol 
activiteiten en ontspanning. The Green Circle wil graag 
meedenken over de invulling en aankleding van een 
prachtige dag. 
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The Green Circle Zomerkamp is een uniek activiteiten 
kamp voor jong en oud. Een hele week zijn er 
verschillende workshops waaraan je mee kan doen. Er 
wordt gekookt op vuren en gekampeerd op het terrein 
en de voorzieningen zijn basic. 
Een echt avontuur dus!!! 

De workshops worden geleid door deskundige 
ambachtslieden en er wordt gewerkt met oer-oude basis 
gereedschappen. 

Het programma is veelzijdig. Er is keuze uit 
verschillende workshops. Ook is er voor de kinderen een 
speciaal opgezette workshop. Eten doen we gezamenlijk 
en s'avonds natuurlijk lekker bij een kampvuur. 

WORKSHOPS IN DE NATUUROerkracht
zomerkamp

van 9 tot 15 augustus 2015

Aanmelden kan via de website:

www.bijzonderehoutbewerkingen.nl


