Ontwerp zelf juwelen!
Ben je met de feestdagen in het vooruitzicht nog op zoek naar
een origineel cadeau, waarom niet eens een zilverworkshop
cadeau doen. Wij toonden ons van onze creatiefste kant en
gingen op bezoek bij Ann Poelmans van De Zilverij in Lummen.
Twee jaar geleden koos deze duizendpoot voor een drastische carrièrewending en stortte zich in haar zilveravontuur. “Ik
baatte 20 jaar lang als zelfstandige een houthandel uit. Een
echte mannenwereld! Tegen mijn veertigste was ik volledig
uitgeblust”. Ondertussen organiseert deze creatieve dame
fulltime workshops ‘juwelen maken met zilverklei’.
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Een hart voor zilver

Van klei tot juweel

Ann volgde zelf verschillende cursussen van keramiek tot handgeschept
papier. “Toen ik in aanraking kwam
met zilverklei was ik meteen verkocht.
Ik behaalde al snel 2 diploma’s van Art
Clay Benelux in Nederland, waardoor
ik zelf les mocht gaan geven. Sinds november 2007 ben ik fulltime instructrice
zilverklei. Ik heb thuis een atelier ingericht waar ik gasten kan ontvangen
voor workshops. Ik ben nu één van de
gelukkigen die zijn brood verdient met
een uit de hand gelopen hobby!”

Het product ‘Art Clay Silver’ is afkomstig uit Japan en bestaat uit zuiver
zilverpoeder, water en een niet-giftig
organisch bindmiddel. De kneedbare, onbewerkte versie ziet eruit
als gewone klei. Iedereen kan zelf
sieraden maken met dit product. Je
hebt geen jarenlange oefening in de
technische vaardigheden van het
edelsmeden nodig of grote investeringen in materiaal.
lees verder

>>
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“We vertrekken altijd van een pakje
zilverklei van tien gram dat je kunt
kneden en bewerken als plasticine.
Hiermee maak je al vrij grote juwelen
of zelfs twee kleinere sieraden. Een
nadeel is dat de klei snel uitdroogt.
Daarom beginnen we pas als de
cursisten precies weten wat ze gaan
maken en als alle materiaal klaarligt.
Aan de hand van concrete voorbeelden en boeken laat ik hen een
keuze maken. Eens het pakje open,
is het niet meer het moment om je
levensverhaal aan je buurvrouw te
vertellen. Ik houd tijdens de boetseerfase alles nauwgezet in de gaten en
grijp eventueel in. Je kunt twee tot
drie keer de klei herkneden, maar
het wordt dan wel moeilijker.”
“Zodra het juweeltje geboetseerd is,
leggen we het op een gewone huishoudgrill zodat het water kan verdampen. Doe je dit niet, dan knalt
het stuk in de oven. Daarna gaan
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we alle ongelijkheden schuren. Deze
fase is wel het ideale moment om
een babbeltje te slaan of even te
pauzeren met een tas koffie en een
stukje taart. Daarna gaat het juweel
tien minuten de oven in op 780 graden zodat ook het bindmiddel eruit is
en je puur zilver (99,9 %) overhoudt.”
Publiek
Iedereen kan bij Ann terecht voor een
workshop, zelfs mannen. “De heren
zijn verschrikkelijk handig en precies.
Ze werken super geconcentreerd.
Meestal maken ze een juweeltje als
cadeautje of om hun vriendin ten huwelijk te vragen. Die mannen scoren
natuurlijk bij de vrouwen die hier rond
de tafel zitten. Het damespubliek is
heel uiteenlopend gaande van vrijgezellenparty’s tot gewoon een ontspannen namiddag uit met de vriendinnen. Ik streef gezellige workshops
na waar er ook gelachen mag wor-

den en dat werkt! Eenmaal gebeten
door de zilverkleimicrobe blijven cursisten terugkomen. Dat is voor mij een
signaal dat ik goed bezig ben.”
Ook wie absoluut niet creatief aangelegd is, komt thuis met een handgemaakt juweel. “Volgens mij hebben ze zelfs een streepje voor. Hun
verwachtingen liggen minder hoog
en ze gaan spontaner te werk. Ze zijn
meestal sprakeloos als ze het eindresultaat in handen krijgen.”
“Als ik trouwens twijfel aan een juweeltje grijp ik meteen in. Natuurlijk heeft
niet iedereen dezelfde smaak. Als ik
echt aan de mensen voel dat ze achter het juweel staan, dan blijft het zo. ”

Geïnteresseerd?
Een workshop van drie uur kost 55 euro
inclusief 10 gram zilverklei, begeleiding
door een gebrevetteerde instructrice
en een tas koffie met iets lekkers. Na
de cursus keer je huiswaarts met een
zelf ontworpen juweel.

Schalbroekstraat 22 - 3560 Lummen
Tel. 013/53.29.53 - info@dezilverij.be
www.dezilverij.be
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