
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� wat: 
2x ATELIER BOUWEN MET KALKHENNEP 
� wanneer: 
ma. 22/5 – zo. 28/5/2017 (week van OHH; profs) 
di. 30/5 – ma. 5/6/2017 (week van Pinksteren; dhz'ers) 
� waar: 
"Robur op Den Eik", Gierle (bij Turnhout, België) 
� wie: 
lesgever & werfleider: WOLF JORDAN (+ ass.), decennia 
ervaring met kalkhennep en ecologische afwerkingen 

� waarom: 
omdat kalkhennep mysterieuze eigenschappen bezit, die de reguliere bouwfysica met haar courante meetmethodes tot nu toe 
niet kan verklaren, en Wolf licht een tipje van de sluier op... Verder omdat er nu eindelijk een werf is waar je (bijzondere) 
werkervaring kunt opdoen en mee creatief mag zijn. En ten slotte omdat je met je deelname aan deze héél bijzondere 
ecologische bouwwijze jezelf, Robur, de planeet en haar toekomstige generaties een fantastische steun in de rug geeft! 

Dit Atelier kan maar één keer doorgaan op deze unieke (ronde!) werf! 
Schrijf op tijd in (ten laatste half april), de plaatsen zijn beperkt! 

 Interesse in Robur en/of het Atelier? 
in  Stuur een mailtje naar Marieke Van Coppenolle, marieke4u@yahoo.com, 
samen-  met "Graag alle details voor het Atelier kalkhennep", 
werking  dan krijg je alle info en het inschrijvingsformulier toegestuurd. 
met  z.o.z. voor info over "Robur op Den Eik" 

INTERNATIONALE WORKSHOP 

Atelier "Een inspirerend, 
spiralend kalkhennep- 

huisje bouwen" 



 
Robur op Den Eik is een ecologisch project dat gericht is op Verbinding, via rust, natuur, genezing en creativiteit. 
Een vzw (NL: stichting) is in oprichting, en zo ook een website! 
Het gebouw is grotendeels rond (écht rond, niet veelhoekig!) en het grondplan bevat een spiraal- en eivorm. De 
sfeer is die van een hobbithuis. Robur op Den Eik wil tijdelijk ruimte en een onderkomen bieden aan: 

- mensen die herstellen van een burn-out, of bekomen van een acute situatie 
- mensen die meer stille tijd voor zichzelf nodig hebben, zoals 
HSP's (hoogsensitieve personen) 
- schrijvers/kunstenaars die een rustige plek zoeken om ongestoord 
en geconcentreerd aan hun project te kunnen werken 
- kleine vriendengroepjes die rond (fysieke/psychische/spirituele) 
genezing willen werken, onder elkaar of met een begeleider, al dan 
niet volgens een bepaalde methode 
- mini-lezingen en mini-workshops van en voor mensen die willen 
groeien en delen rond rust, natuur, genezing en creativiteit 
- activiteiten voor en door kleine bedrijven of kleine groepen 
werknemers en managers ter preventie van burn-out 
- bijeenkomsten van de Rode Tent (en andere vrouwencirkels) en 
mannencirkels 
- samen zingen, delen en stil zijn rond het centrale Vuurplekje 
- het uitwerken van helende en ecologische ideeën: Robur op Den 
Eik wil een creatief broeinest zijn 
- ... 
Wie dus meedoet aan 't Atelier "Een inspirerend spiralend kalkhennephuisje bouwen", bouwt mee aan dit project! 

Wat is de bedoeling van het project 
"Robur op Den Eik"? 


