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Ambachtelijk werk
voor mensen met 
een beperking

Antroposofische zorg

Scorlewald

Feniks

De klant krijgt een werkstuk dat uniek is, 
omdat het alleen in deze werkplaats 

vervaardigd wordt en 
veelal ook omdat het het enige exemplaar 

van deze vorm is.

atelier
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Atelier Feniks is een dagbeste-
dingscentrum in hartje Schoorl
met een winkel en een werk-
plaats.
In de werkplaats worden kerami-
sche en grafische producten
gemaakt, zoals vazen en wens-
kaarten. 

Bij  Feniks werken mensen met
een beperking. Onder vakkundi-
ge begeleiding bekwamen zij
zich in de ambachtelijke werk-
wijze van het pottenbakken en
het maken van linoleumsneden.
In de winkel, die in open 
verbinding met het atelier staat,
worden ook producten van 
overige werkplaatsen van de 
Raphaëlstichting verkocht.

Feniks maakt deel uit van 
Scorlewald, een instelling van 
de Raphaëlstichting.

www.feniks-atelier.nl

Een open atelier
Atelier Feniks bevindt zich in het centrum van Schoorl.  
De werkplaats en winkel lopen in elkaar over waardoor
iedereen kan kijken hoe onze producten worden
gemaakt.

Ons keramiek heeft een kunst-
zinnige uitstraling. Een klein
deel van de producten wordt in
serie gemaakt. Dit gebeurt in
gietmallen. Een ander deel
bestaat uit zgn. opbouwkera-
miek. Daarbij worden de potten
en vazen met rollen klei stap
voor stap opgebouwd.
Ook is er ruimte voor het
maken van vrije vormen, bijv.
dieren en sprookjesfiguren.

Steengoed
Al onze keramische producten
zijn van 'steengoedkwaliteit'.
Doordat ze gebakken zijn op
1200 graden zijn ze harder dan
aardewerk. De plantenpotten
die we maken zijn vorstbesten-
dig en onze schalen kunnen
gewoon in de oven worden
gezet.
De glazuren die we gebruiken
zijn zo gekozen, dat het servies-

goed geen lood of andere meta-
len afgeeft.
In alle gevallen krijgt de klant
een werkstuk dat uniek is,
omdat het alleen in deze werk-
plaats vervaardigd wordt en
veelal ook omdat het het enige
exemplaar van deze vorm is.

Grafiek
Twee dagen in de week worden
er bij Feniks linoleumsneden
gedrukt. Dit is een vast onder-
deel van het weekprogramma.
Er wordt veel plezier beleefd
aan het ontwerpen, tekenen,
gutsen, kleuren en afdrukken
van de lino's.
Er worden grote afbeeldingen
gemaakt, maar ook wens- en
ansichtkaarten in hogere opla-
ges.
Ook maken sommige deelne-
mers tekeningen die regelmatig
geëxposeerd worden.

Ambachtelijk
in eigen tempo
Bij onze ambachtelijke
manier van werken staat
het maken van een kwalita-
tief goed product dat
kunstzinnig is vormgege-
ven, voorop. Het produc-
tieproces en het tempo
worden zo aangepast dat
deze aansluiten bij de
mogelijkheden van de deel-
nemers. 
Bij de productie van series
zorgen we ervoor dat
steeds terugkerende han-
delingen gemotiveerd uit-
gevoerd kunnen worden. 

Bij de productie wordt rekening gehouden met de 
mogelijkheden van de deelnemers
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