
Leuk dat je mee doet met de  online workshop groene vingers 

Waar:  Online workshop: gebruik je mobiel of laptop 

Datum: donderdag 4 en dinsdag 16 maart 

Tijd:  van 19.45-20.45 uur. 

Inloggen: Inloggevens  

 

Benodigdheden en zet deze vooraf klaar 

De benodigdheden  zijn een voorstel. In deze tijd dat de winkel mogelijkheden beperkt zijn 

kan je creatief vervangende materialen bedenken. De bloemenwinkel voor de plantjes, 

bloembollen en tuinaarde is geopend.   

 Schaal met een breedte van minimaal 30 cm.  
Let op de diepte. De schaal moet diep genoeg zijn om planten in te poten. 

 De grot met de platte steen 
Gebruik een plantenpotje of glazen schaaltje  deze graaf je voor de helft in en  zoek een 
platte steen.  
De grot kan  je van te voren maken van klei of bouwen van meerdere stenen. 
De grootte van de pot moet ongeveer een derde zijn van de grootte van de schaal. 

 Aarde 
 20 kleine licht gekleurde steentjes of schelpen 

De stenen kan je met een wandeling vast buiten vinden  
 Waxinelichtjes 4 stuks 
 Lage plantjes voor langs het pad 2 tot 4 stuks 

mos, vetplantje of iets dergelijks 
 Wat hogere plantjes voor erachter 2 stuks 

Bijvoorbeeld Viooltjes, bloembollen narcissen, witte druifjes  

Tip 

Let op brandgevaar bij het aansteken van de waxinelichtjes. 

Kleuren 

De kleur van de veertigdagentijd is paars en de kleur van Pasen is wit. Wellicht mooi om de 
plantjes in die kleuren te kopen. 
 
Groen is de kleur van hoop, leven en toekomst. 
Wit is de kleur symboliseert de reinheid en een nieuw begin. 
Paars is de kleur van boete en ingetogenheid. 

 

Tot ziens bij de online workshop 

Het gaat vooral om elkaar te ontmoeten en de gezelligheid. Zorg tijdens de workshop goed 
voor je zelf en zet iets lekkers te drinken en eten klaar. 
 

“Een spoor van liefde” 

Maak zelf “Een spoor van Liefde”. Neem de benodigdheden twee maal en maak op een nader 

moment één plantenstuk om weg te geven.  

 



Online inloggen Teams 

Donderdag 4 maart van 19:45-20:45 uur   

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZGJkODRlMWYtZDI3Zi00MDM4LTk5OTMtOTU4ODMwMDA4NDNm%40thread.v

2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228441c152-bbdb-41df-9516-

e056a94e52ed%22%2c%22Oid%22%3a%22b5b9c72b-4327-498a-b829-8ec0b3cc293a%22%7d 

Dinsdag 16 maart van 19:45-20:45 uur   

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NWM4MDA1N2MtNGMyNS00NDY0LTllYzMtYzI4ZGFkMDE3NWMz%40thread.v2

/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228441c152-bbdb-41df-9516-

e056a94e52ed%22%2c%22Oid%22%3a%22b5b9c72b-4327-498a-b829-8ec0b3cc293a%22%7d 

Uitleg Teams 

1. Je kan deelnemen aan een Microsoft Teams meeting via de browser. Hiervoor hoef je 
geen Microsoft account te hebben of Teams te installeren.  
Als u geen account hebt, voert u deze stappen uit als u wilt deelnemen als gast. 

2. Klink op de vergaderlink. 

Er wordt een webpagina geopend waar u twee opties ziet: Download de Windows-
app en deelnemen op internet. Als u deelneemt op internet, kunt u Microsoft Edge of 
Google Chrome gebruiken. Uw browser vraagt mogelijk of Teams uw microfoon en 
camera mogen gebruiken. Zorg ervoor dat u dit toestaat, zodat u gezien en gehoord 
wordt tijdens de vergadering. 

3. Voer uw naam in en kies uw audio- en video-instellingen. Selecteer Nu 
deelnemen wanneer u klaar bent. 

4. Hierna gaat u naar de lobby van de vergadering. We melden de organisator van de 
vergadering dat u er bent en iemand in de vergadering kan u vervolgens toelaten. 

5. De belangrijkste functionaliteiten:  

• Mute: Microfoon staat aan –Klik hierop om het geluid uit te zetten  

• Unmute: Microfoon staat uit –Klik hierop om het geluid aan te zetten  

• Stop video: Camera staat aan –Klik hierop om het beeld uit te zetten 

 • Start video: Camera staat uit –Klik hierop om het beeld aan te zetten 

 

Test even van te voren. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGJkODRlMWYtZDI3Zi00MDM4LTk5OTMtOTU4ODMwMDA4NDNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228441c152-bbdb-41df-9516-e056a94e52ed%22%2c%22Oid%22%3a%22b5b9c72b-4327-498a-b829-8ec0b3cc293a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGJkODRlMWYtZDI3Zi00MDM4LTk5OTMtOTU4ODMwMDA4NDNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228441c152-bbdb-41df-9516-e056a94e52ed%22%2c%22Oid%22%3a%22b5b9c72b-4327-498a-b829-8ec0b3cc293a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGJkODRlMWYtZDI3Zi00MDM4LTk5OTMtOTU4ODMwMDA4NDNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228441c152-bbdb-41df-9516-e056a94e52ed%22%2c%22Oid%22%3a%22b5b9c72b-4327-498a-b829-8ec0b3cc293a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGJkODRlMWYtZDI3Zi00MDM4LTk5OTMtOTU4ODMwMDA4NDNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228441c152-bbdb-41df-9516-e056a94e52ed%22%2c%22Oid%22%3a%22b5b9c72b-4327-498a-b829-8ec0b3cc293a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWM4MDA1N2MtNGMyNS00NDY0LTllYzMtYzI4ZGFkMDE3NWMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228441c152-bbdb-41df-9516-e056a94e52ed%22%2c%22Oid%22%3a%22b5b9c72b-4327-498a-b829-8ec0b3cc293a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWM4MDA1N2MtNGMyNS00NDY0LTllYzMtYzI4ZGFkMDE3NWMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228441c152-bbdb-41df-9516-e056a94e52ed%22%2c%22Oid%22%3a%22b5b9c72b-4327-498a-b829-8ec0b3cc293a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWM4MDA1N2MtNGMyNS00NDY0LTllYzMtYzI4ZGFkMDE3NWMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228441c152-bbdb-41df-9516-e056a94e52ed%22%2c%22Oid%22%3a%22b5b9c72b-4327-498a-b829-8ec0b3cc293a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWM4MDA1N2MtNGMyNS00NDY0LTllYzMtYzI4ZGFkMDE3NWMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228441c152-bbdb-41df-9516-e056a94e52ed%22%2c%22Oid%22%3a%22b5b9c72b-4327-498a-b829-8ec0b3cc293a%22%7d

