Titel: “Workshop Up-Cycling”
10 zaterdagmiddagen in september, oktober en november op de Stadsboerderij Osdorp
Samen met Peter Plank leer je zelf dingen te maken. Van een vogelhuisje tot een unieke
pizzaplank. Je schrijft je in voor een serie van 10 workshops op de zaterdagmiddag. Je leert over
het gebruik van materialen en hoe je veilig met gereedschap omgaat. De laatste 3 workshops
begeleidt Peter Plank jou om je eigen droomstoel te maken.

Voor gemotiveerde kinderen van 10 t/m 16 jaar
Datum vanaf 5 september t/m 14 november 2020
Tijden 10 zaterdagmiddagen van 14.30 – 16.30 uur
Kosten voor 10 keer: € 39,00 euro per kind
Wilt u uw kind aanmelden? Vul dan uw gegevens in op het aanmeldformulier of schrijf een email
naar info@stadsboerderijosdorp.nl onder vermelding van zomerweek, uw naam, de naam en leeftijd
van het kind en uw mobiele telefoonnummer. Wij nodigen u en uw kind dan uit voor een kort
kennismakingsgesprek op de Stadsboerderij Osdorp. Dit is verplicht omdat we zeker willen zijn van
een gemotiveerd kind en een akkoord van u over wederzijdse afspraken.
De inschrijving wordt definitief na betaling op: IBAN NL 93 RABO 0325211930 ten name van
Stadsboerderij Osdorp. Vermeld daarbij: ‘workshop Up-Cycling 2020’ en de voor- en achternaam van
het kind.
Annuleren
Mocht u toch willen annuleren dan kan dat tot 1 maand voor aanvang van de eerste workshop.
Annuleert u na die tijd dan brengen wij u het gehele bedrag in rekening.
Programma (elke dag van 14:30 tot 16:30 uur)
5 september: Maak ’n PIZZA PLANK (1) met Peter Plank (elektrisch zagen en boren)
12 september: Maak ’n PIZZA PLANK (2) met Peter Plank (hout schaven, schuren en oliën)
19 september: Maak VUUR met Peter Plank (hout hakken, zagen, vuur stoken en pizza eten!)
26 september: Maak ’n LAMP met Peter Plank (elektriciteit)
3 oktober: Maak ’n VOGELHUIS (1) met Peter Plank (spijkeren, schroeven en lijmen)
10 oktober: Maak ’n VOGELHUIS (2) met Peter Plank (verven en creatief)
HERFSTVAKANTIE
24 oktober: Maak ’n STOEL (1) met Peter Plank
31 oktober: Maak ’n STOEL (2) met Peter Plank
Week van 7 november: Maak ’n STOEL (3) met Peter Plank (individuele extra les)
14 november: Maak ’n FEESTJE met Peter Plank (Afsluiting / Diploma Uitreiking)
Organisatie
De workshop wordt georganiseerd en verzorgd door Peter Plank.

Corona richtlijnen
We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Onze boerderij heeft genoeg ruimte op het terrein en in
de gebouwen om zoveel mogelijk 1.5-meter afstand te houden tussen de volwassenen en de kinderen.
 Heeft iemand in het gezin gezondheidsklachten, blijf dan thuis. De gezondheid van de kinderen
en begeleiders staat voorop. Mochten onze begeleiders zien dat er toch een kind met
gezondheidsklachten is, dan mogen zij het kind de toegang tot de boerderij weigeren en de
zomerweek vroegtijdig afbreken.
 Onze begeleiders geven geen hand.
 Er is desinfecterende gel/spray aanwezig, zodat begeleiders en kinderen hun handen kunnen
ontsmetten.

Algemene Voorwaarden Up-cycling Workshops
Door je in te schrijven voor de up-cycling workshops van Stadsboerderij Osdorp ga je akkoord met de
onderstaande algemene voorwaarden:
Kleding
Tijdens de workshops maken we stof, werken we met olie, verf en scherp gereedschap. Zorg er voor
dat je kleding draagt die tegen een stootje kan en evt. vies mag worden. Draag dicht schoeisel met
een stevige zool als bescherming. Peter Plank kan je een stofkapje en werkhandschoenen te leen
aanbieden.
Foto’s
Tijdens de workshops maken we foto’s om te delen met de ouders. Daarnaast kunnen de foto’s
uitluitend gebruikt worden voor promotiedoeleinden van de Stadsboerderij en Peter Plank. Mocht je
liever niet in beeld willen komen, geef dat dan van tevoren duidelijk aan. Dan houden we daar
uiteraard rekening mee.
Eigen risico
Meedoen aan deze workshops is op eigen risico. Hiervoor ondertekenen de ouders na inschrijving
ook een zogenaamde “Eigen Risico Verklaring”. Zie hieronder. Je werkt met echte gereedschappen
en die kunnen erg scherp zijn. Werk op de manier zoals Peter Plank je laat zien. Tel daar je gezonde
verstand bij op en er kan weinig mis gaan. Mocht je toch per ongeluk jezelf bezeren, er is een EHBOkist aanwezig met heel veel pleisters en zelfs stoer verband.
Voorbeeld tekst “Eigen Risico Verklaring” (te ondertekenen na inschrijving)
Eigen risico formulier te ondertekenen voor deelname aan workshops door Peter Plank.
Minderjarigen dienen deze verklaring te laten ondertekenen door een ouder of voogd.
Deelname is altijd op eigen risico. Zorg ervoor dat u goed verzekerd bent.
Tijdens de workshop krijgt u aanwijzingen en adviezen van Peter Plank over het veilig gebruik van
het gereedschap. Volg deze adviezen ten alle tijden op.
Peter Plank heeft te allen tijde het recht om de deelnemer van deelname uit te sluiten of deelname
te onderbreken indien Peter Plank van mening is dat deelname niet verantwoord is of dat deelname
de Deelnemer zelf of anderen in gevaar brengt of kan brengen.
Elke vorm van schade aan mijzelf, mijn kleren of schade aan derden door mijn toedoen is mijn eigen
verantwoordelijkheid. Peter Plank is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen, of als bemiddelaar
in te schakelen.

