
Juni-Juli 2020 

In verband met een spontane vakantie in Nederland én de vele bestellingen 
die ik afgelopen periode gehad heb stop ik de blog van juni en juli in één! 

Klaprozen - Deel 2 
Als je de vorige blog hebt gelezen, dan weet je dat ik heel er blij was met het resultaat van 

onderstaand huisnummerbord. Maar helaas, liet ik nét na het plaatsen van mijn blog, het 

huisnummerbord met de klaprozen uit mijn handen vallen op de stenen vloer in de gang. Tsja, 

daar kan aardewerk niet heel goed tegen, dus er brak een hoek af. Dit viel me eigenlijk nog 

mee, want ik had verwacht dat het in 100 stukjes zou breken. Ik baalde wel, want ik ben geen 

ondernemer die het hoekje lijmt en het alsnog naar de klant opstuurt. Dus ik moest de klant 

inlichten over het slechte nieuws en heb binnen korte tijd een nieuwe voor haar gemaakt. 

Deze heeft ze inmiddels ontvangen. Eerlijk gezegd vind ik het tweede bordje mooier. Soms 

gebeuren dingen met een reden.  

    
Eerste bordje     Tweede bordje 

 

Boek urn 
Begin dit jaar kreeg ik een mail van Ria. Zij vroeg mij of ik een urn voor haar overleden 

echtgenoot zou kunnen maken. Ze had al een vrij goed beeld van hoe het er uiteindelijk uit 

moest komen te zien en was nog op zoek naar iemand die dit voor haar kon realiseren. Ik heb 

haar thuis bezocht, we hebben over haar echtgenoot gesproken en ik heb een schets van het 

ontwerp gemaakt.  

Ik wist dat het een lastige klus zou worden, maar dat hield mij natuurlijk niet tegen. Voor mij 

was dit ontwerp uitdagend omdat ik het model hol wilde hebben zodat alle as er in zou 

kunnen.  
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Ria wilde dat het boek niet plat lag maar omhoog zou staan. We dachten er aan om het boek 

op een standaard te zetten, maar dan zou je het risico lopen om de urn er van af te stoten. 

Daarom heb ik het opstaande deel en het boek als één geheel gemaakt. Daardoor kwam het 

boek met ongeveer 45 graden omhoog en kon alle as in de urn. Ria was heel blij met het 

resultaat en schreef achteraf onderstaande review: 

Toen het einde van het leven van mijn man in zicht kwam, is hij alles tot in de puntjes gaan 
regelen. 
I.v.m. zijn enorme passie voor lezen, wilde hij de urn in de vorm van een opengeslagen boek. 
Op internet kon hij dat nergens vinden. Ik heb hem beloofd te gaan zorgen, dat ook deze 
laatste wens in vervulling zou gaan. 
Toen ik hierover sprak met een vriendin, gaf zij aan, dat haar nichtje Jessica dat waarschijnlijk 
wel kon realiseren. Ik ben met haar in gesprek gegaan en zij is ermee aan de slag gegaan. Het 
resultaat is prachtig geworden, helemaal naar de wens van mijn man. Iedereen in mijn 
omgeving is diep onder de indruk van deze urn, alsook de mensen in het crematorium. 
Mijn man heeft een waardige laatste rustplaats gekregen en de urn heeft een mooi plaatsje 
in huis gekregen. Ik ben er heel erg blij mee en hoop, dat Jessica in de toekomst meer mensen 
blij kan maken met een persoonlijke urn. 

Nog meer tegen de stilte 
Zoals ik in mijn vorige blog al schreef, houd ik er heel erg van om naar podcasts te luisteren 

terwijl ik lekker in mijn atelier bezig ben. Ik heb een aantal, voor mij nieuwe, leuke podcasts 

gevonden die ik graag met je wil delen. 

Als je flink wilt lachen, moet je de podcast ‘Voor de show’ van Rayen Panday en Stefan Pop 

luisteren. Zij zijn twee cabaretiers en nodigen om de andere aflevering een collega uit. De 

lach van Rayen is uberhaupt al een reden om deze podcast te gaan luisteren. Mijn favoriete 

afleveringen zijn:  

• Aflevering 18 met Ronals Goedemondt. 

• Aflevering 22 met Tim Fransen.  

• Tsja, en één waarbij ik echt volledig in een scheur lag was de aflevering waarbij ze 

een verhaal vertelden over een sterke man. Ik kan het helaas niet terug vinden, dus 

moet je ze maar gewoon allemaal gaan luisteren. 
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Van deze podcast wist ik niet goed wat ik er van moest verwachten. Toen een vriend mij had 

aanbevolen om een cabaret show van Tim Fransen te kijken, omdat hij een heel intelligente 

afgestudeerde filosoof is, was ik verkocht. Zelf houd ik er namelijk ook wel van om een potje 

te filosoferen en hoe hij dit met humor brengt is echt fantastisch. De podcast ‘Beschouwing, 

de nabeschouwing’ is gemaakt door Tim Fransen en bestaat uit slechts 4 afleveringen. Hij 

gaat, met humor, op zoek naar de goede en slechte uitwerkingen die de maatregelen van het 

corona virus op onze maatschappij heeft.  

Ook al ben ik zelf al een hele tijd (gelukkig!) geen vrijgezel meer, vind ik het alsnog heel leuk 

om naar de podcast ‘Datevermaak’ te luisteren. Ik ben ook echt een hopeloze romanticus en 

vind het heerlijk om naar verhalen te luisteren van leeftijdgenoten die op zoek zijn naar hun 

ware liefde. Lisa, Lieke en Timo brengen verslag uit van hun dates en lieten me kennis maken 

met een hoop nieuwe termen en apps op dating gebied. Als je net als ik een hopeloze 

romantiscus bent of zelf ook tegen problemen van het daten anno 2020 aanloopt, beveel ik je 

zeker aan om deze podcast te gaan luisteren.  

 
 

Bedankt voor het lezen van mijn nieuwe blog! Vind je het leuk om maandelijks op de hoogte 

gehouden te worden van de ontwikkelingen? Schrijf je dan via onderstaande knop in.  Of ken 

je iemand die het leuk zou vinden om deze blogs te lezen? Stuur het dan vooral door, want 

delen is lief <3 

Liefs, 

Jes ♥ 

I n s c h r i j v e n  b l o g  
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