
Leuk dat je mee doet met de  online workshop stenen beschilderen 

Waar:  Online workshop gebruik je mobiel of laptop 

Datum: Zondag 7 en 21 maart 

Tijd:  Van 16.00 – 16.45 uur 

Inloggen: Inloggegevens en instructie op de achterzijde 

 

Wat heb je nodig? 
 Stenen:  ga buiten op zoek naar een paar mooie (bij voorkeur platte) stenen. Handig als ze 4-6 cm 

zijn, groter mag natuurlijk ook. 

Maak de stenen schoon en  laat ze drogen  

 Acryl verf: heb je vast nog in de kast of online bij de Action te bestellen 

 Penselen/kwasten.   (Geen verf goede viltstiften kan ook, test ze even uit.) 

 Oude krant zo blijft de tafel schoon. 

 Beker water voor de kwasten. 

 Bordje om de verf te  mengen: wees niet te voorzichtig, bij het mengen ontstaan de  

mooiste kleurcombinaties. 

 Vernis of transparante lak. 

Wil je de steen buiten neerleggen? Behandel de steen met een laagje vernis of blanke lak. 

 

Tot ziens bij de online workshop 

Zorg tijdens de workshop goed voor je zelf en zet iets lekkers te drinken en eten klaar. Wij 
hebben er zin in. 
 

“Een spoor van liefde” 

Maak zelf “Een spoor van Liefde”. Beschilder meerdere stenen, voor jezelf en één steen om 
weg te geven. Je kunt je extra steen/stenen bijvoorbeeld achterlaten op een bankje.  
Is een leuke verrassing als iemand daar gaat zitten . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Online inloggen Teams 

Zondag 7  maart van 16:00-16:45 uur   

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

join/19%3ameeting_ZGUyZWYyNzAtZThmYS00MGRiLWFlNmMtMzFlMWZkNzYxMjZj%40t

hread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228441c152-bbdb-41df-9516-

e056a94e52ed%22%2c%22Oid%22%3a%22b5b9c72b-4327-498a-b829-

8ec0b3cc293a%22%7d 

Zondag 21  maart van 16:00-16:45 uur   

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

join/19%3ameeting_ZWI3YzFmYzMtMzBkYy00ZDMzLWI3ZjEtNzM5NDY3MTIwOGRi%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 je deelneemt op internet, kan je Microsoft Edge of 
Google Chrome gebruiken. Je browser vraagt mogelijk of Teams uw microfoon en camera 
mogen gebruiken. Zorg ervoor dat je dit toestaat, zodat je gezien en gehoord wordt 
tijdens de vergadering. 

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

4. Hierna ga je naar de lobby van de vergadering. We melden de organisator van de 
vergadering dat je er bent en iemand in de vergadering kan je 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. 
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