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OPEN ATELIER

PLASTISCHE 
VORMING

FILOSOFIE &
PERSOONLIJK-
HEIDSVORMING

ACTUALITEIT &
GESCHIEDENIS

TENTOON-
STELLINGEN

14

18

48

61

JEUGD 74

96

DANS 67

MUZIEK 85

65
CULTURELE
UITSTAPPEN

Audiovisuele 
kunsten, multimedia 
en theater 45

ANDERE 
CULTUREN 10

DUURZAAMHEID, 
NATUUR & MILIEU 63

OPENINGSUREN SECRETARIAAT
TIJDENS DE SCHOOLDAGEN: vanaf maandag 29 augustus
Maandag                                  18 – 20 uur
Dinsdag  10 – 12 uur                                18 – 20 uur
Woensdag   14 – 16 uur             18 – 20 uur
Donderdag 10 – 12 uur                                18 – 20 uur
Zaterdag 10 – 12 uur 

TIJDENS DE SCHOOLVAKANTIES (3 & 4/11):
Maandag t/m vrijdag 09.15 – 12 en 14 – 16.45 uur

OPGELET!
Het secretariaat is tijdens schoolvakanties ’s avonds en in het weekend gesloten.
De Vrije ateliers zijn gesloten tijdens de kerstvakantie.

INFO
03 778 33 70
www.vrijeateliers.be | vrijeateliers@sint-niklaas.be | muziekatelier@sint-niklaas.be 

HOE INSCHRIJVEN VOOR JOUW KEUZECURSUS?
Zie pagina 12

HOE INSCHRIJVEN VOOR DE HERFSTVAKANTIE?
Zie pagina 77

HOE INSCHRIJVEN VOOR HET MUZIEKATELIER?
Zie pagina 85

HOE INSCHRIJVEN VOOR EEN CURSUS I.S.M. AVANSA WAAS-EN-DENDER?
Zie pagina 13

Onze brochure werd met de grootste zorg samengesteld maar eventuele foutjes of vergissingen zijn altijd mogelijk ... 
Die worden zo gauw als het kan op de website rechtgezet.
Het kan gebeuren dat een cursus niet doorgaat door omstandigheden waar we zelf geen vat op hebben.

Rode Kruisstraat 25
9100 Sint-Niklaas

ONLINE 
CURSUSSEN 42
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Opendeur Muzenissen

OPENDEUR – MUZENISSEN
Kijken + Doen = Vrije Ateliers

Zondag 4 september van 13 tot 18 uur

Rode Kruisstraat 25, 9100 Sint-Niklaas

Noteer deze dag alvast in jullie agenda!

GRATIS PROEFLESSEN! 

ONTMOET EN SCHRIJF IN
Plastische vorming:

13 - 18 uur Airbrush met Guy Van Cleemputte
13 - 18 uur Decoratie voor huis en tuin in Powertex  
  met Vicky Geerts
13 - 18 uur Impressionistisch aquarelleren, tekenen is
   leuk met Caran d’Ache en open atelier 
  tekenen – olieverf - aquarel … 
  met Marc De Vos
13 - 18 uur Bloemschikken met Erna De Graef
13 - 18 uur Zentangle, botanisch tekenen, 
  fotorealistisch portrettekenen, perspectief 
  tekenen is boeiend en Halloween 
  pompoen schilderen met Tineke Coppens
13 - 18 uur Chinese kalligrafie met Qingyang Zhao
13 - 17 uur Inspirerend tekenen met pastelpotlood 
  met Chantal De Keersmaecker
13 - 17 uur Handletteren van A tot Z, Portret voor 
  gevorderden, de wereld van het potlood
  nog beter leren kennen en open atelier 
  tekenen – olieverf – aquarel
  … met Sarah Van Osselaer
14 - 17 uur Amigurumi haken en stippen op porselein  
  met Lotte Rousseau
15 - 17.30 uur Vrij atelier/gemengde technieken 
  met Ilse Lenaerts
15 - 18 uur Handmatige lederbewerking 
  met Maarten Van Houte
14 - 17 uur Fleurige bloemen van crepepapier,   
  sneeuwpopjes en wenskaarten maken 
  met slijpsel met Cindy Ferket

Audiovisuele kunsten:

13 - 18 uur Digitale fotografie Patrick Geerinck
13 - 16 uur Digitale fotografie met Susan Banafti

Filosofie & persoonlijkheidsvorming:

13 - 16 uur Anti-stressmassage van hoofd en gezicht, 
  verwenmassage voor handen en armen, 
  ontspannen spieren geven minder pijn en 
  relaxatie-oefeningen om tot rust te komen
   met Hildegarde De Meulenaere
13 - 18 uur Cuisine Aubergine en kookatelier bij  
  Mama Tina met Tina De Vriese
  Wardrobe coaching en interieur en 
  persoonlijkheid met Cindy Ferket

Actualiteit & geschiedenis:

13 - 18 uur Impressionisme, neo-impressionisme, kubisme 
  en expressionisme met Tineke Coppens

Andere culturen:

13 - 18 uur Eetstand Thailand met Katesiri Klangkan

Dans: ‘Teasers’:
Gratis proeflessen!

13 - 13.45 uur Zumba met Christopher
14 - 14.45 uur Flamenco volwassenen met Xanthe
15 - 15.45 uur Flamenco kids met Xanthe
16 - 16.45 uur Solodans met Joke Van de Velde
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KALENDER-INSCHRIJFMOMENT EN VORMINGSAANBOD NAJAAR 2022 
DAG        STARTDATUM BEGINUUR CURSUS    BLZ.

SEPTEMBER
Za 3-09 10u Start tentoonstelling: kleur, passie en inspiratie
Zo 4-09 13u Opendeur muzenissen
Di 6-09 9u Start inschrijvingen herfstvakantie
Ma 19-09 20u Koning zoekt woning
Vr 23-09 15.15 Fijngevoeligheid als kracht
Za 24-09 8u Witte en zwarte toetsen/een bord met sleutels?
   Van snaren en akkoorden
  8.40 Van douche tot podium
  9u Airbrush 
   Flamenco 4 jeugd arriba abajo
  9.45 Solodans voor jong en oud
  10u Flamenco 4 jeugd un poquito de arte
  11u Flamenco 4 jeugd flamenkita
  13u Beat it!
   Broertje bas
  13.30 Airbrush 
  14u Chinese kalligrafie – leuke Chinese woorden
Ma 26-09 9u Open atelier: tekenen, olieverf, acrylverf, 
   aquarel, pastel en keramiek
  13u Tekenen is leuk met Caran d’Ache
   Witte en zwarte toetsen/een bord met sleutels?
  13.30 Solodans voor jong en oud
  14u Van snaren en akkoorden
  15.20 Van douche tot podium
  16u Blokfluiten doe je zo  
   Beat it!
  19u Impressionistisch aquarellen: extra large
   Aan de slag met naald en draad
   Cuisine Aubergine
   Acabella 
  

  19.30 Digitale fotografie: project
   Workshop verwenmassage voor handen en armen  
  20u Zumba 
Di 27-09 9u Open atelier: tekenen, olieverf, acrylverf, 
   aquarel, pastel en zijdeschilderen
   Stapje verder met naald en draad
   Cuisine Aubergine
  10u Botanisch tekenen
  12u Witte en zwarte toetsen/een bord met sleutels?
  13u Open atelier: tekenen, olieverf, acrylverf, 
   aquarel, pastel en zijdeschilderen
   Zentangle 
  14u Van snaren en akkoorden
  15.40 Van douche tot podium
  18u De dromen van Nero
  18.30 Flamenco nuevo: absolute beginners
  19u Watzup?
  19.30 Flamenco dulce
Wo 28-09 8u Witte en zwarte toetsen/een bord met sleutels?
  9u Impressionistisch aquarellen: bloemen
  10u Van snaren en akkoorden
   Zumba gold
  12u Van douche tot podium
  14u Impressionistisch aquarellen: soft
   Potten draaien (jeugd)
   Kookatelier bij Mama Tina
   Leuke herfstpennenzak of een tasje 
   maken met vilt
  15u Digitale fotografie beginners en halfgevorderden
   Beat it!
  19u Vrij atelier/gemengde technieken
   Workshop zilverklei – vrij werk

DAG        STARTDATUM BEGINUUR CURSUS    BLZ.

96
4
78
63
53
87
89
91
20
69
71
69
69
94
89
20
24
14

18
87
71
89
91
86
94
27
33
49
93

45
53
72
15&
17
34
49
29
87
15&
17
29
90
91
31
67
92
67
87
28
90
73
91
28
74
75
75

46
94
29
33

VOORWOORD

76



DAG        STARTDATUM BEGINUUR CURSUS                       BLZ.

68
73
68
15&
16
30
88
15&
16
30
66
90
94
34
36
45
71
72
18

51
88
15&
16
51
19
90
52
52
52
88
26
28
23

 

25
76
38
65
25
50

10

32
22
22
25
55
25
21
74
20
22
30
22
41
66
61
56
57
24
54

46
31
35
23

  19.30 Flamenco fiesta
  20u Zumba 
  20.30 Masterclass flamenco
Do 29-09 9u Open atelier: tekenen, olieverf, acrylverf, 
   aquarel, pastel en keramiek
  10u Fotorealistisch portrettekenen
  11u Witte en zwarte toetsen/een bord met sleutels?
  13u Open atelier: tekenen, olieverf, acrylverf, 
   aquarel, pastel en keramiek
   Perspectief tekenen is boeiend
  14u Bezoek aan Red Star Line museum
   Van snaren en akkoorden
  16u Beat it!
  19u Workshop borduren op tote bag 
   Lederbewerking – handtas en accessoires 
  19.30 Digitale fotografie beginners
   Solodans voor jong en oud
  20u Zumba 
Vr 30-09 9u De wereld van het potlood nog beter
   leren kennen
  11u Kundalini yoga
  12u Witte en zwarte toetsen/een bord met sleutels?
  13u Open atelier: tekenen, olieverf, acrylverf, 
   aquarel, pastel en keramiek 
  13.30 Yoga nidra + meditatie
  14u Inspirerend tekenen met pastelpotlood
   Van snaren en akkoorden
  15u Yoga en/of meditatie op maat
  16u Yoga en/of meditatie op maat
  17u Yoga en/of meditatie op maat 
  18u Broertje bas
  19u Tips & tricks van de powertex
   Impressionistisch aquarellen: urban varia
  19.30 Workshop potten bakken-café

DAG        STARTDATUM BEGINUUR CURSUS                       BLZ.

OKTOBER

Za 1-10 9u Decoratie voor huis en tuin in Powertex
   Tekenen is leuk, de boerderij
  10u Shibori-technieken
   Bezoek aan kruidenkwekerij Claus
  13u Decoratie voor huis en tuin in Powertex
  14u Een tocht doorheen de wondere wereld van 
   losse thee en tisanes
Zo 2-10 14u Molenbeek door de ogen  van een 
   Molenbekenaar
Ma 3-10 13.30 Fleurige bloemen van crepepapier
  19u Werken met klei en potten draaien
Di 4-10 19u Werken met klei en potten draaien
   Grimeren 
   Wardrobe coaching
Wo 5-10 9u Handlettering van A tot Z
  14u Bloemschikken 
   De knutselbende
  19u Airbrush 
   Werken met klei en potten draaien
Do 6-10 10u Portrettekenen voor gevorderden
  19u Werken met klei en potten draaien
   Amigurumi haken
Za 8-10 14u Bezoek aan alpacaboerderij
Ma 10-10 13u Impressionisme en neo-impressionisme
Di 11-10 19.30 Piekeren hanteren kan je leren
Wo 12-10 13.30 Ga je mee verwanderen?
Za 15-10 14u Chinese kalligrafie – oude Chinese gedichten I
Ma 17-10 19.30 Workshop anti-stressmassage 
   van hoofd en gezicht 
Di 18-10 13.30 Digitale administratie @home
Wo 19-10 19u Workshop Halloween pompoen schilderen
Do 20-10 19u Workshop borduren op wollen trui
Vr 21-10 19.30 Workshop potten bakken-café

DAG        STARTDATUM BEGINUUR CURSUS    BLZ. DAG        STARTDATUM BEGINUUR CURSUS    BLZ.

DECEMBER

Za 3-12 10u Workshop experimenteel printen op textiel
Ma 5-12 13.30 Wenskaarten maken met slijpsel
  19.30 Relaxatie-oefeningen om tot rust te komen
Di 6-12 19u Grimeren: glittertattoos en wonden maken
Za 10-12 10u Workshop experimenteren met tissuetex
  14u Chinese kalligrafie – fijn Japans pocket penseel
Vr 16-12 19.30 Potten bakken-café

FEBRUARI 2023

Za 25-02 20u Concert What’s up?
Zo 26-02 15u Concert What’s up?

75
63
57
96
65

36
36
50
48
27
55
48
58
76
62
32
54
64
41
23
39
24
56
64
34
59
33
60

40
33
54
27
40
24
23

95
95

Za 22-10 9u Halloween pompoen schilderen (jeugd)
Zo 23-10 10u Overleven in een stad
Ma 24-10 19.30 Haal het maximum uit minimalisme
Za 29-10 10u Start tentoonstelling: Nerotisme
Zo 30-10 14u Bezoek aan opvangcentrum Westakkers

NOVEMBER

Ma 7-11 14u Handmatige lederbewerking
  19u Handmatige lederbewerking
  19.30 No guilty pleasures
Di 8-11 18.30 Thais koken
  19u Grimeren: nieuwe technieken
   Interieur en persoonlijkheid
Wo 9-11 19.15 Assertiviteit anders 
Do 10-11 19.30 Verbindend communiceren met effect
Za 12-11 9u Tekenen is leuk, waterwereld
Ma 14-11 13u Kubisme en expressionisme
  13.30 Sneeuwpopjes 
  19.30 Workshop ontspannen spieren geven minder pijn
   Watervriendelijke klimaattuin
Do 17-11 19u Stippen op porselein
Vr 18-11 19.30 Potten bakken-café
Za 19-11 10u Workshop degumming van organza zijde
  14u Chinese kalligrafie – oude Chinese gedichten II
Zo 20-11 10u Verrassend lekker uit Midden-Oosten
Ma 21-11 20u Circulaire economie voor starters
Do 24-11 19u Workshop kerstbal borduren
  19.30 Hoe actief zijn onze senioren?
Ma 28-11 19u Workshop zilverklei – vrij werk
Di 29-11 19.30 De moedige weg van verkracht naar veerkracht
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VRIJE ATELIERS EN ANDERE CULTUREN 

ANDERE CULTUREN 

Plastische vorming:
Chinese kalligrafie      blz 24
Workshop zilverklei – vrij werk    blz 33
Shibori-technieken    blz 38
Degumming van organza zijde   blz 39

Persoonlijkheidsvorming & filosofie
Thais koken      blz 48
Verrassend lekker uit Midden-Oosten  blz 56

Dans:
Flamenco     blz 67
Zumba      blz 72

ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN

SENIOREN/alle leeftijden welkom!

De Vrije ateliers werken mee aan KUNSTDOETLEVEN!, het 
stadsproject dat ouderen wil warm maken voor kunst en cul-
tuur.  Je hoeft geen kunstenaar of ervaren danser te zijn, onze 
cursussen eisen geen ervaring of speciale kennis. Iedereen die 
iets nieuws wil leren en zijn talenten ontdekken, is welkom.

Open atelier:     blz 14

Plastische vorming:
Tekenen is leuk met Caran d’ache   blz 18
De wereld van het potlood nog beter leren kennen blz 18
Inspirerend tekenen met pastelpotlood  blz 19
Airbrush      blz 20
Bloemschikken     blz 21
Decoratie voor huis en tuin in Powertex   blz 25
Impressionistisch aquarellen   blz 27
Chinese kalligrafie    blz 24
Handletteren van A tot Z    blz 25
Botanisch tekenen    blz 29
Zentangle      blz 29
Fleurige bloemen van crepepapier   blz 32
Sneeuwpopjes     blz 32
Wenskaarten maken met slijpsel   blz 33
Fotorealistisch portrettekenen   blz 30
Portrettekenen voor gevorderden   blz 30

Perspectief tekenen is boeiend   blz 30
Een stapje verder met naald en draad  blz 33
Handmatige lederbewerking    blz 36
Shibori-technieken    blz 38
Degumming van organza zijde   blz 39
Experimenteel printen op textiel   blz 40
Experimenteren met tissuetex   blz 40

Audiovisuele kunsten, multimedia en theater:
Digitale fotografie voor beginners & halfgevorderden blz 46
Digitale administratie @home   blz 46

Persoonlijkheidsvorming & filosofie:
Cuisine Aubergine     blz 49
Een tocht doorheen de wondere wereld   blz 50
van losse thee en tisanes  
Kundalini yoga     blz 51
Yoga Nidra + meditatie    blz 51
Yoga en/of meditatie op maat   blz 52
Fijngevoeligheid als kracht    blz 53
Verrassend lekker uit Midden-Oosten   blz 56

Actualiteit & geschiedenis:
Impressionisme en neo-impressionisme  blz 61
Kubisme en expressionisme   blz 62
       
Duurzaamheid, natuur & milieu:
Overleven in een stad    blz 63

Culturele uitstappen:
Bezoek aan opvangcentrum Westakkers’  blz 65
Bezoek aan Red Star Line museum   blz 66
Bezoek aan kruidenkwekerij Claus   blz 65
Bezoek aan Lokerse alpacakwekerij   blz 66

Dans: 
Zumba Gold voor actieve 55-plussers  blz 73

MOLENBEEK DOOR DE OGEN VAN EEN 
MOLENBEKENAAR - Ikram gidst je door Molenbeek

Een namiddag met Ikram, gids Twee(t)huizen 
i.s.m. Avansa Waas-en-Dender

Ikram is een jonge dame met Amazigh roots, geboren en ge-
togen in Molenbeek. Ze houdt van haar cultuur en zingt Ber-
berse liederen op Marokkaanse hennafeesten. Ze laat je ken-
nismaken met de organisaties waar ze als vrijwilliger mee aan 
de kar trekt en neemt je mee naar ‘haar’ Molenbeek, compleet 
met een drankje in een café met de locals. Het project ‘Twee 
(t)huizen, één gids’ leidt mensen met migratieachtergrond 
op tot interculturele gidsen in hun nieuwe stad. Tijdens de 
wandeling wordt het publiek geleid langs plaatsen die voor 
de gidsen belangrijk zijn en wordt er een link gelegd met het 
land van herkomst. Aan de hand van verhalen, foto’s, film,… 
vertellen de gidsen eveneens over hun vroegere thuis. 
Inschrijven is noodzakelijk. Noodnummer de dag zelf: 0468 
11 40 52

Datum: zondag 2 oktober van 14 tot 16 uur
Bijdrage: 11 EUR (5.50 EUR - met korting) 
Plaats: Metrostation Zwarte Vijvers, Zwarte Vijversplein, 
Sint-Jans-Molenbeek
Inschrijven zie pagina 13

De Vrije ateliers willen een plek geven aan iedereen die graag wil 
meewerken, ideeën aanreikt, voorstellen doet of een geweldige in-
val krijgt om verder te gaan met de andere culturen of een ander 
pad in te slaan. Komen jullie mee ontdekken in dat artistieke la-
boratorium? Hier is altijd plaats voor alle culturen, grote en kleine 
onderzoekers. De deuren staan open!

10 11



HOE INSCHRIJVEN VOOR JOUW KEUZECURSUS?

Met het nieuw inschrijfsysteem kan je vanaf zondag 4 september om 13 uur online inschrijven en betalen voor jouw 
keuzecursus(sen) via www.vrijeateliers.be en via de knop ‘klik en schrijf in’. Bij problemen zijn we  deze dag bereikbaar 
van 13 tot 17.30 uur.

Maak eerst een account aan of log in op je account. Heb je problemen met het online inschrijven en/of betalen dan kunnen wij 
je verder helpen: In het secretariaat van de Vrije ateliers tijdens de openingsuren. 

Herinschrijvingen voor cursisten die les volgden in het voorjaar 2022:
Wil je een zelfde cursusreeks verderzetten in het volgend seizoen? Breng je docent hiervan op de hoogte.
Het secretariaat schrijft deze ‘oud-cursisten’ in. Dit  gebeurt dus NIET door de cursist.  Je krijgt een mail van de Vrije ateliers 
waarin we vragen om jouw betaling in orde te brengen. Je bent dan zeker van een plaats. Info bij de lesgever.

Inschrijven kan niet telefonisch, per e-mail of sociale media.
JE ONLINE BETALING IS JE OFFICIELE INSCHRIJVING!
Wanneer vindt de cursus plaats?
 • Het maximum aantal deelnemers is afhankelijk van de aard van de cursus. Volzet is dan ook volzet.  
 • Na de uiterste inschrijvingsdatum wordt beslist of een cursus kan doorgaan of niet.
 • Gaat de activiteit door en is er nog plaats, dan kan je je eventueel ook later inschrijven.
 • In het geval dat de cursus onvoldoende deelnemers heeft, word je hiervan uiterlijk 4 dagen voor de activiteit  
  op de hoogte gebracht en wordt je inschrijvingsgeld teruggestort.
 • Indien de cursus doorgaat, ontvang je geen bevestiging.
Annulering
 • vóór de uiterste inschrijvingsdatum: het cursusgeld wordt terugbetaald.
 • ná de uiterste inschrijvingsdatum: je blijft ons het volledige bedrag verschuldigd. Indien je langdurig afwezig   
  bent wegens ziekte wordt bij voorlegging van een geldig doktersattest het cursusgeld terugbetaald 
  (verhoudingsgewijs). Het attest bezorg je binnen de maand. Opgelet: bij vrijwillig uitstappen betalen we het 
  inschrijvingsgeld nooit terug.
Prijzen en kortingen
 • De standaardprijs: staat vermeld bij elke cursus.
 • Kansenpashouders en OCMW-klanten met attest. Vraag een PARTICIPATIEATTEST bij de sociale dienst 
  van het OCMW en betaal slechts 20% van het cursusgeld. Zonder participatieattest bij inschrijving verleent
   Vrije ateliers GEEN korting! Wie recht heeft op een participatieattest zal nog steeds op het secretariaat moeten 
  langskomen om in te schrijven. Contacteer ons via mail voor een afspraak.
 • Open atelier
  Het inschrijfgeld voor het Open atelier bedraagt in totaal 25 EUR voor het voorjaar (januari tot mei)  of het   
  najaar (september tot december) per gekozen dagdeel. Kansenpashouders kunnen ook voor het 
  Open atelier een participatieattest bij het OCMW vragen.
 

HOE INSCHRIJVEN VOOR EEN CURSUS I.S.M. AVANSA WAAS-EN-DENDER?
Inschrijven
Schrijf je in via www.avansa-wd.be
Heb je geen internet? Of lukt het niet online? Bel dan naar 03 775 44 84. We zijn bereikbaar op: Ma, wo en do: 9 – 12.30 uur en 
13.30 – 17 uur Di: 13.30 – 17 uur. Inschrijven is noodzakelijk uiterlijk 10 dagen voor de start van de activiteit. Op basis van het aantal 
inschrijvingen bepalen we of de cursus kan doorgaan. Jouw tijdige inschrijving is daarvoor bepalend. Gaat de activiteit door en is 
er nog plaats, dan kan je ook later inschrijven. 

Betalen
Na je online inschrijving kan je onmiddellijk betalen (Bancontact, KBC, Belfius …). Al je gewenste cursussen verschijnen in het 
winkelmandje. Later volgt een betalingsbevestiging. Als je niet online betaalt verwachten we je overschrijving binnen de tien dagen. 
Meer info is terug te vinden op onze website.

Prijzen
We hanteren 2 prijzen:  
1. de standaardprijs
2. de prijs met korting*
*Voor mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds/OMNIO-statuut, voor studenten (enkel 
voor voltijdse studenten, ingeschreven voor een volledig leerplan) en voor werkzoekenden. Bij je inschrijving meld je dat je recht 
hebt op korting. Bezorg ons voor de start van de activiteit een bewijs van korting. 

Wachtlijst
Voor de meeste cursussen is het aantal deelnemers beperkt. Is de activiteit volzet? Dan zetten we je naam op de wachtlijst. 
We nemen contact op van zodra er plaats is. 

Annuleren
Kan Avansa een activiteit annuleren?
Ja, bij onvoorziene omstandigheden of bij te weinig deelnemers. We verwittigen je zo snel mogelijk en betalen de volledige prijs 
terug. Als je activiteit omwille van de coronadreiging geannuleerd wordt, kan jijzelf vooraf aangeven hoeveel (100% - 50% - 0%) 
we jou terugbetalen.
Kan je niet meer deelnemen? Verwittig ons meteen.
Als je minstens één week voor de start van de activiteit annuleert, betalen we het volledige inschrijvingsgeld terug. Annuleer je min-
der dan één week voor de start van de activiteit, dan is er geen terugbetaling mogelijk. Behalve bij overmacht en na het voorleggen 
van een geldig bewijs. 

Wil je op de hoogte blijven van ons aanbod? Bekijk regelmatig onze website: www.avansa-wd.be 
Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven en volg ons op Facebook en Instagram: avansawaasendender
Geef ons een seintje als je het magazine gratis wil ontvangen. Of schrijf je in voor onze nieuwsbrief. 

INSCHRIJVINGEN ONLINE
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‘Open atelier’ biedt een unieke mogelijkheid om begeleid 
en met collega’s in een atelier te schilderen, te tekenen, 
te aquarelleren, met klei te bouwen en op zijde te schil-
deren. Het Open atelier is de oplossing voor een verrij-
kende, zinvolle vrijetijdsbesteding.
Het Open atelier geeft aan verschillende doelgroepen 
de mogelijkheid om in eigen tempo op ontdekkingstocht 
te gaan in de diverse artistieke technieken. Elke cursist 
maakt naar eigen maatstaven een keuze en wordt indivi-
dueel begeleid.
Het inschrijfgeld voor het Open atelier bedraagt in totaal 
25 EUR voor het voorjaar (januari tot mei) of het najaar 
(september tot december) per gekozen dagdeel.
Je kan 1 dagdeel per discipline kiezen.
Je brengt je eigen materiaal mee. Je kunt een beperkte 
selectie (schilderdoek, zijde, klei en papier) ter plaatse 
aankopen.

Openingsuren Open atelier:

• maandag van 9 tot 12 uur (1 dagdeel)
• dinsdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur (keuze uit 
  2 dagdelen)
• donderdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur (keuze 
  uit 2 dagdelen)
• vrijdag van 13 tot 16 uur (1 dagdeel)
• gesloten tijdens de weekends, schoolvakanties en ook
  op wettelijke feestdagen.

OPEN ATELIER

TEKENEN, OLIEVERF, ACRYLVERF, AQUAREL, 
PASTEL, COLLAGES, ANDERE …

Met Sarah Van Osselaer meester in de beeldende 
kunsten, Maandag en dinsdag

Op maandagnamiddag en dinsdag kan je in ons atelier te-
recht met individuele begeleiding voor iedereen die graag 
schildert, tekent en creatief bezig is met papier, verf en al-
lerlei tekenmaterialen.
Je komt terecht in een fijne groep mensen die in alle vrijheid 
en volgens eigen tempo hun creativiteit kunnen ontwikkelen. 
Iedereen is welkom, beginners en gevorderden vormen een
mooi evenwicht binnen ons atelier. ‘Samen’ werken we 
aan een mooi creatief parcours waarbinnen iedereen vol-
ledig zichzelf moet kunnen zijn. Als docent vind ik het een 
uitdaging om iedereen te laten groeien in eigen stijl en is 
het aanreiken van zoveel mogelijk ideeën en technieken een 
absolute must. Dit alles binnen een niet-dwingend kader en 
dus met vrijheid van eigen invulling.

Data: 14 maandagen van 9 tot 12 uur
26 september, 3-10-17-24 oktober, 7-14-21-28 november, 
5-12 december 2022, 9-16-23 januari 2023 
Plaats: lokaal 27
Bijdrage: 25 EUR
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: OA2022N01

OF

Data: 14 dinsdagen van 9 tot 12 uur
27 september, 4-11-18-25 oktober, 8-15-22-29 november, 
6-13 december 2022, 10-17-24 januari 2023
Plaats: lokaal 27
Bijdrage: 25 EUR
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: OA2022N02

OF

Data: 14 dinsdagen van 13 tot 16 uur
27 september, 4-11-18-25 oktober, 8-15-22-29 november, 
6-13 december 2022, 10-17-24 januari 2023
Plaats: lokaal 27
Bijdrage: 25 EUR
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: OA2022N03

TEKENEN, OLIEVERF, ACRYLVERF, BISTER, 
LAVITECHNIEKEN, COLLAGES, ANDERE …

Met Marc De Vos, beeldend kunstenaar
Donderdag en vrijdag

Een open creatieve geest = Open ateliers

“Iedere, van zichzelf bewuste mens zou iets creatiefs in zijn 
of haar leven moeten doen. Op deze wijze kan zo iemand tot 
zichzelf komen en de persoonlijkheid ontwikkelen.’

Mahatma Gandhi

Dertig jaar geleden werden de Open ateliers opgericht. De 
bedoeling hiervan was (en is nog steeds!) om op deze wijze, 
iedereen die dat wenst maar hiervoor niet over voldoende 
ruimte of mogelijkheden beschikt, de kans te geven om 
beeldend creatief te zijn. “BLIJF JEZELF, VIND JEZELF VIA 
JOUW CREATIVITEIT EN WORD WEER JEZELF!“
Dit is het hoofddoel van het concept. Je krijgt er trouwens als 
bonus het gezelschap van een sociale groep levenskunste-
naars en dus gelijkgezinden, gratis bij. Je kan kiezen tussen: 
tekenen met potlood en houtskool, kleurpotlood of pen. Je 
kan schilderen met olieverf (al dan niet op waterbasis), acryl, 
bister, lavitechnieken, collages enz ...
Jij bent diegene die aangeeft wat je graag zou realiseren. 
Jij kiest dus jouw thema en techniek. Ik volg de evolutie van 
jouw werk op en jij geeft aan, hoe, en of, ik jou daarbij kan 
bijstaan. Je hebt daarnaast ook de keuze om te leren teke-
nen. Dan krijg je wel concrete opdrachten en worden ver-
schillende tekentechnieken aangeleerd, op jouw ritme.
Kom dus met een open geest naar de open ateliers en ont-
dek samen met mij, jouw mogelijkheden. Het is niet voor 
niets dat dit initiatief reeds 30 jaar succesvol is. Aan het 
einde van het werkjaar worden de werken tentoongesteld.
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Data: 14 donderdagen van 9 tot 12 uur
29 september, 6-13-20-27 oktober, 10-17-24 november, 
1-8-15 december 2022, 12-19-26 januari 2023
Plaats: lokaal 27
Bijdrage: 25 EUR
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: OA2022N04

OF

Data: 14 donderdagen van 13 tot 16 uur
29 september, 6-13-20-27 oktober, 10-17-24 november, 
1-8-15 december 2022, 12-19-26 januari 2023
Plaats: lokaal 27
Bijdrage: 25 EUR
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: OA2022N05

OF

Data: 14 vrijdagen van 13 tot 16 uur
30 september, 7-14-21-28 oktober, 18-25 november, 2-9-
16 december 2022, 13-20-27 januari, 3 februari 2023
Plaats: lokaal 27
Bijdrage: 25 EUR
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: OA2022N06

KERAMIEK

Met Juanita Van der Meulen, beeldend kunstenaar
Maandag, donderdag, vrijdag

De kennismaking met de klei gebeurt door het maken van 
een duimpotje. Het ‘leren aanvoelen’ van de klei wordt ver-
der uitgewerkt met de pot-vorm. Het is de basis voor het 
opbouwen van een pot met rolletjes, met plakken en via de 
Afrikaanse methode.
Na de basisoefeningen kunnen we eventueel een andere 
weg inslaan. Van het opbouwen van een figuur/portret – 

kennismaking met anatomie/perspectief – tot het maken van 
abstract werk. Na de ruwbak wordt het kleiwerk versierd met 
glazuur. Ook de andere decoratietechnieken komen aan 
bod: werken met engobes, rookstooktechniek.
De vormkeuze van zowel de pot als het latere werk maak je 
zelf en wordt in samenspraak – qua vorm, materiaal, tech-
niek – uitgevoerd.

Data: 14 maandagen van 9 tot 12 uur
26 september, 3-10-17-24 oktober, 7-14-21-28 november, 
5-12 december 2022, 9-16-23 januari 2023 
Plaats: lokaal 19
Bijdrage: 25 EUR
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: OA2022N07

OF

Data: 14 donderdagen van 9 tot 12 uur
29 september, 6-13-20-27 oktober, 10-17-24 november, 
1-8-15 december 2022, 12-19-26 januari 2023
Plaats: lokaal 19
Bijdrage: 25 EUR
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: OA2022N08

OF

Data: 14 donderdagen van 13 tot 16 uur
29 september, 6-13-20-27 oktober, 10-17-24 november, 
1-8-15 december 2022, 12-19-26 januari 2023
Plaats: lokaal 19
Bijdrage: 25 EUR
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: OA2022V09

OF

Data: 14 vrijdagen van 13 tot 16 uur
30 september, 7-14-21-28 oktober, 18-25 november, 2-9-
16 december 2022, 13-20-27 januari, 3 februari 2023
Plaats: lokaal 19
Bijdrage: 25 EUR
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: OA2022N10

ZIJDESCHILDEREN

Met Juanita Van der Meulen, beeldend kunstenaar
Dinsdag

De basisoefeningen van het zijdeschilderen – werken met 
gutta/zout, droogranden, aquareltechniek, kleurovergang, 
… - worden aangeleerd op klein formaat. Nadien kunnen we
grotere stukken schilderen. Het thema, onderwerp en de 
kleuren bepaal je zelf. Uiteindelijk is het kussen, de sjaal of 
het kunstwerk voor jezelf bestemd.
Een grote waaier van technieken komt aan bod: maïzena, 
plisseren en draperen van de zijde, werken/tekenen met 
was, impregneren van de zijde, verdikte verf, fluweel devo-
reren. Er is altijd plaats om één van deze technieken verder 
uit te diepen. We leren de oorspronkelijke techniek om hand-
matig wol te vervilten. We maken gebruik van enkel wol of 
van wol met zijde, al dan niet gekleurd. De zijde wordt met de 
wol aan elkaar verweven door de vilttechniek, die eenvoudig 
is maar arbeidsintensief.

Data: 14 dinsdagen van 9 tot 12 uur
27 september, 4-11-18-25 oktober, 8-15-22-29 november, 
6-13 december 2022, 10-17-24 januari 2023
Plaats: lokaal 23
Bijdrage: 25 EUR
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: OA2022N11

OF

Data: 14 dinsdagen van 13 tot 16 uur
27 september, 4-11-18-25 oktober, 8-15-22-29 november, 
6-13 december 2022, 10-17-24 januari 2023
Plaats: lokaal 23
Bijdrage: 25 EUR
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: OA2022N12

Tekenen |Olieverf 
Pastel | Aquarel | ...

  9 - 12 uur

    9 - 12 uur
  13 - 16 uur

    9 - 12 uur
  13 - 16 uur

  13 - 16 uur

Zijdeschilderen

 9 - 12 uur
13 - 16 uur

Keramiek

9 - 12 uur

  9 - 12 uur
13 - 16 uur

13 - 16 uur
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PLASTISCHE VORMING
MATERIAAL MEEBRENGEN: ZIE WWW.VRIJEATELIERS.BE

       
TEKENEN IS LEUK MET CARAN D’ACHE

Een voormiddagreeks 
met Marc De Vos, beeldend kunstenaar

Caran d’ache zorgt voor het klasmateriaal en de sponsoring. 
Je krijgt in deze cursus de kans om kennis te maken met de 
technische vaardigheden die bij het gebruik van het potlood 
(zowel kleur als zwart) en kan je zien hoe ruim het aanbod 
wel is en hoeveel mogelijkheden er bestaan. Jouw leraar 
zorgt voor de tekeningen. In deze cursus laat Caran d’ache 
jou ook kennismaken met het vernieuwende wateroplosbare 
grafietpotlood (de technalo) waarmee je schitterende resul-
taten kunt bekomen.
Let op! Deze cursus is enkel toegankelijk voor mensen die 
geen vorige introductielessenreeks hebben gevolgd! Je krijgt 
de beschikking over het klasmateriaal, papier en tekening in-
begrepen! Je hoeft zelf dus niets mee te brengen! 

Data: 10 maandagen van 13 tot 16 uur
26 september, 3-10-17-24 oktober, 7-14-21-28 november, 
5 december
Plaats: lokaal 23
Bijdrage: 60 EUR 
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: PL2022N44

DE WERELD VAN HET POTLOOD NOG BETER KENNEN

Een voormiddagreeks met Sarah Van Osselaer, 
beeldend kunstenaar

Deze vervolgcursus is erop gericht om jouw potloden beter te 
laten presteren en de mogelijkheden uit te breiden. In deze 
lessenreeks gaan we potloodtekeningen maken naar de wer-
kelijkheid. We leren waarnemen en doorgronden verschil-
lende mogelijkheden om tot een oplossing te komen. We le-
ren bijvoorbeeld verschillende structuren tekenen zoals hout, 
waterdruppels, enz... 
Deze cursus is grensverleggend en leert jou nét die extra 
technieken om van je tekening een echte parel te maken.
De begeleiding is individueel en dus ook op maat en ervaring 
van de cursist. Werken doen we met eigen materiaal. De ma-
teriaallijst kunnen jullie online raadplegen.

Data: 10 vrijdagen van 9 tot 12 uur
30 september, 7-14-21-28 oktober, 18-25 november, 
2-9-16 december
Plaats: lokaal 23
Bijdrage: 130 EUR
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: PL2022N60

NSPIREREND TEKENEN MET PASTELPOTLOOD
Portret, dieren en landschap

Een namiddagreeks met Chantal De Keersmaecker, 
beeldend kunstenaar

We werken met pastelpotloden op Pastelmat, een hoogwaar-
dig pastelpapier met een fijne structuur. Tekenmateriaal en 
Pastelmat zijn aanwezig op de cursus. We starten met de 
basis en leren de techniek om de verschillende lagen op te 
bouwen, details aanbrengen, licht en schaduw toepassen, 
hoe omgaan met de verschillende hardheden van diverse 
merken pastelpotloden.
Het wordt een boeiende ervaring waarin je je eigen creati-
viteit leert ontdekken op een ontspannen wijze. Op je eigen 
ritme krijg je begeleiding en advies. Breng zeker een foto 
mee als inspiratiebron. Dat kan een huisdier, wildlife, land-
schap of een portret van een geliefd persoon zijn.

Data: 10 vrijdagen van 14 tot 17 uur
30 september, 7-14-21-28 oktober, 18-25 november, 
2-9-16 december
Plaats: lokaal 23
Bijdrage: 120 EUR
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: PL2022N63

AIRBRUSH
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Leer airbrush met Guy’s Airbrush

Een voormiddag-, namiddag- of avondreeks 
met Guy Van Cleemputte

De meeste mensen denken dat airbrush een nieuwe vorm 
van schilderen is, maar het ontstaan ervan dateert van 
1893 en is door de heer Charles Burdick gepatenteerd. Het 
werd toen voornamelijk gebruikt om foto’s te retoucheren 
en reclameborden te maken om films in de bioscopen te 
promoten. 
Wat mag je verwachten van deze cursus? Iedereen wordt 
naar wens begeleid: beginners, gevorderden en ook men-
sen die zich verder willen specialiseren zijn uiteraard wel-
kom. Voor de  beginners: een cursus waar je vanaf nul 
kunt leren airbrushen. Laat je niet afschrikken, je moet niet 
kunnen tekenen. Alles wordt vakkundig aangeleerd, in een 
mum van tijd kan je een mooi schilderij of een t-shirt airbru-
shen. Mensen die al langer bezig zijn kunnen bv. eens een 
fotorealistisch schilderij maken … Dus niet langer getwij-
feld en schrijf je in voor de eerste cursus. 
Neem contact op met de docent voor je inschrijft: 03 772 
60 24 of 0475 95 35 97; guy.van.cleemputte@telenet.be of 
bezoek zijn website: www.guysairbrush.be
Bij interesse: kom zeker langs op de opendeur op zondag 
4 september van 13 tot 18 uur. De éénmalige kostprijs van 
een beginnerset kan dan besproken worden met de leraar.

Data: 10 zaterdagen van 9 tot 12 uur
24 september, 1-15-22 oktober, 12 november, 3-10-17 de-
cember 2022, 7-14 januari 2023
Plaats: lokaal 14
Bijdrage: 190 EUR
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: PL2022N01

OF

BLOEMSCHIKKEN
Beginners en gevorderden

Een namiddagreeks met Erna De Graef, 
gediplomeerd florist

In de HERFST maakt de natuur zich klaar om te rusten. 
Al kunnen we soms nog genieten van enkele zonnige na-
jaarsdagen, toch beginnen de bladeren te verkleuren. De 
aarde serveert ons een magnifieke picknicktafel barstens-
vol met afgevallen bladeren in een eindeloos kleurenpa-
let, noten, bolsters, bessen, plukrijpe vruchten, bloeiende 
bloemen(trossen). We verwerken dit alles samen met an-
dere vegetatieve materialen tot mooie en lang houdbare 
bloemstukken.
In de cursus leren we ook een bloemstuk maken voor op 
het grafmonument van een geliefde overledene. Want met 
Allerheiligen geven bloemen een krachtige boodschap van 
liefde, verdriet en dankbaarheid.
In december zoeken we samen naar ideëen om onze feest-
tafel en onze huiskamer in een schitterende feeststemming 
te brengen. Want sfeer is belangrijk in deze tijden van di-
gitalisering en artificiële intelligentie. Florale kunst brengt 
ons terug naar het aardse waardoor we rust krijgen in ons 
hoofd. Ze is echt, voelbaar, reëel en spreekt door kleur, geur 
en textuur. Nog geen groene vingers? Geen probleem! De 
lesgeefster helpt je doorheen de cursus en maakt je weg-
wijs in alle verschillende materialen en technieken. 
EN niet vergeten: een bloemengroet tovert een glimlach op 
ieders snoet :)

Data: 6 woensdagnamiddagen van 14 tot 16.30 uur
5-19 oktober, 9-23 november, 7-21 december
Plaats: lokaal 12
Bijdrage: 85 EUR
Materiaalkost: 10 EUR te betalen aan de begeleiding
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 27 september 
Cursuscode: PL2022N04

Data: 10 zaterdagen van 13.30 tot 16.30 uur
24 september, 1-15-22 oktober, 12 november, 3-10-17 de-
cember 2022, 7-14 januari 2023
Plaats: lokaal 14
Bijdrage: 190 EUR
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: PL2022N02

OF

Data: 10 woensdagen van 19 tot 22 uur
5-12-19-26 oktober, 9-16-23-30 november, 7-14 decem-
ber
Plaats: lokaal 14
Bijdrage: 190 EUR
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 27 september
Cursuscode: PL2022N03
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WERKEN MET KLEI EN POTTEN DRAAIEN
Beginners en gevorderden

Een avondreeks met Klara Rombaut, 
meester in de beeldende kunst

WERKEN met klei is precies wat je gaat doen. KLEI is het 
materiaal dat je kunt rollen, draaien, persen, gooien, kras-
sen, kleuren, snijden en kneden tot het de vorm aanneemt 
van je persoonlijke ideeën. De techniek waarmee je fantasie 
gestalte en kleur krijgt, wordt op je eigen ritme aangereikt. Elk 
werkstuk vraagt een aparte afwerking en wordt bepaald door 
jouw smaak.

Beginners en gevorderden 
Data: 12 maandagen van 19 tot 21.30 uur
3-10-17-24 oktober, 7-14-21-28 november, 
5-12 december 2022, 9-16 januari 2023
Plaats: lokaal 19
Bijdrage: 150 EUR
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 27 september 
Cursuscode: PL2022N06

OF

Beginners en gevorderden
Data: 12 dinsdagen van 19 tot 21.30 uur
4-11-18-25 oktober, 8-15-22-29 november, 
6-13 december 2022, 10-17 januari 2023
Plaats: lokaal 19
Bijdrage: 150 EUR
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 27 september 
Cursuscode: PL2022N07

OF

Beginners en gevorderden
Data: 12 woensdagen van 19 tot 21.30 uur
5-12-19-26 oktober, 9-16-23-30 november, 
7-14 december 2022, 11-18 januari 2023
Plaats: lokaal 19
Bijdrage: 150 EUR

POTTEN BAKKEN-café

Een avond met Els De Vylder, keramiste

Wil jij ook ontdekken dat je een potje draaien kan, met 
schoteltje en kopje en bijhorende koffiekan? Dat kan én het 
brengt je in je nopjes. In de draaiklas heb je de kans om 
het draaien uit te proberen. Na het kneden draaien we een 
cilinder zodat ik kan zien wat je eventueel al kan. Van de 
cilinder kunnen we een kopje maken. Wie weet kom je ook 
spontaan tot een schoteltje.

Datum: vrijdag 30 september van 19.30 tot 21.30 uur
Plaats: lokaal 19
Bijdrage: 30 EUR
Materiaalkost: 5 EUR per werkstuk dat je wilt afbakken 
en glazuren te betalen aan de begeleiding de avond zelf
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september 
Cursuscode: PL2022N83

OF

Datum: vrijdag 21 oktober van 19.30 tot 21.30 uur
Plaats: lokaal 19
Bijdrage: 30 EUR
Materiaalkost: 5 EUR per werkstuk dat je wilt afbakken 
en glazuren te betalen aan de begeleiding de avond zelf
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 11 oktober 
Cursuscode: PL2022N84

OF

Datum: vrijdag 18 november van 19.30 tot 21.30 uur
Plaats: lokaal 19
Bijdrage: 30 EUR
Materiaalkost: 5 EUR per werkstuk dat je wilt afbakken 
en glazuren te betalen aan de begeleiding de avond zelf
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 8 november 
Cursuscode: PL2022N85

workshopOnline inschrijven van 4 september t.e.m. 27 september 
Cursuscode: PL2022N05

OF

Enkel voor gevorderden 
Data: 12 donderdagen van 19 tot 21.30 uur
6-13-20-27 oktober, 10-17-24 november, 
1-8-15 december 2022, 12-19 januari 2023
Plaats: lokaal 19
Bijdrage: 150 EUR
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 27 september 
Cursuscode: PL2022N08

OF

Datum: vrijdag 16 december van 19.30 tot 21.30 uur
Plaats: lokaal 19
Bijdrage: 30 EUR
Materiaalkost: 5 EUR per werkstuk dat je wilt afbakken 
en glazuren te betalen aan de begeleiding de avond zelf
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 6 december 
Cursuscode: PL2022N86
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Chinese kalligrafie – oude Chinese gedichten II
In de tweede les schrijven we de andere twee 
zinnen van het gedicht met 14 karakters.

Data: zaterdag 19 november van 14 tot 16.15 uur
Plaats: lokaal 15
Bijdrage: 10 EUR
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 8 november 
Cursuscode: PL2022NA12

Chinese kalligrafie – fijn Japans pocket penseel

We zullen met een heel fijn Japans draagbaar penseel le-
ren schrijven. Deze keer gebruiken we een penseel met 
zwarte inkt. Wat we zullen schrijven is een oude Chinees 
gedicht van de Tang-dynastie. Dit is een nieuwe ervaring, 
we schrijven in een traditioneel verticaal formaat.  
Verticaal schrift is bekend als Zong Pai.
Traditioneel worden Chinees, Japans en Koreaans verti-
caal geschreven in kolommen die van boven naar beneden 
en van rechts naar links gaan.

Datum: zaterdag 10 december van 14 tot 16.15 uur
Plaats: lokaal 15
Bijdrage: 10 EUR
Materiaalkost: 10 EUR (Japans pocket penseel & kalli-
grafiepapier bedrukt met verticale lijnen) te betalen aan 
de begeleiding
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 29 november 
Cursuscode: PL2022NA13

HANDLETTEREN van A tot Z

Met Sarah Van Osselaer, Meester in de beeldende 
kunsten, grafisch ontwerper en illustrator

Je kan er niet omheen ... Handlettering is razend populair 
en een geweldige ontspanningsactiviteit!
Het is een leuke manier om wenskaarten te maken of om 
van handgeschreven boodschappen een feest voor het 
oog te maken. In deze 8-delige lessenreeks leer je grondig 
alle tips en tricks om handgeschreven woorden en letters in 
een mooie compositie te gieten. Voor handletteren heb je 
een deel theoretische kennis nodig die in deze lessenreeks 
steeds praktisch zal worden ingeoefend. Elke week brei-
den we onze kennis van typografie en handlettering verder 
uit. Naast decoratietips zien we ook hoe we kleine zelf-
gemaakte illustraties mooi kunnen inpassen in het geheel. 
Ook handlettering op een raam of krijtbord en brushlette-
ring komt in deze reeks aan bod. Iedereen kan deelnemen 
aan deze workshop en teken-of kalligrafie ervaring is geen 
must.

Data: 8 woensdagen van 9 tot 11.30 uur
5-12-19-26 oktober, 9-16-23-30 november
Plaats: lokaal 15
Bijdrage: 100 EUR
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 27 september 
Cursuscode: PL2022N18

CHINESE KALLIGRAFIE

Een namiddagreeks met Zhao Qingyang

Zhao Qingyang is een Chinese vrouw die gestudeerd heeft 
aan de Beijing Universiteit van Taal & Cultuur en die nu vele 
jaren in België woont. Ze spreekt vloeiend Engels, Frans en 
Nederlands. Ze kijkt ernaar uit om jullie te ontmoeten.  

Chinese kalligrafie - leuke Chinese woorden

Hoe schrijven wij ‘vrede’, ‘liefde’, ‘glimlach’ of ‘droom’ en an-
dere mooie woorden in het Chinees? In deze les gaan wij 
leren om Chinese woorden te schrijven. Een Chinees woord 
bestaat uit twee of drie karakters. Na deze lessen zullen jullie 
vloeiend Chinese kalligrafie kunnen schrijven en op het einde 
zal je mooie kunstwerken kunnen maken.

Datum: zaterdag 24 september van 14 tot 16.15 uur
Plaats: lokaal 15
Bijdrage: 10 EUR
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: PL2022N10

Chinese kalligrafie – oude Chinese gedichten I

Li Bai, Du Fu, Su Shi, Lu You zijn de meest bekende dichters 
uit de Tang dynastie of Song dynastie.
Wij zullen hun bekende gedichten leren schrijven. Het zijn 
1000 jaar oude Chinese gedichten, maar nog altijd interes-
sant en die tot nadenken stemmen.
We zullen het gedicht in twee lessen schrijven. 
In de eerste les schrijven we de eerste twee zinnen van het 
gedicht met 14 karakters.

Data: zaterdag 15 oktober van 14 tot 16.15 uur
Plaats: lokaal 15
Bijdrage: 10 EUR
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 4 oktober 
Cursuscode: PL2022N12

DECORATIE VOOR HUIS EN TUIN IN POWERTEX

Een voor- of namiddagreeks met Vicky Geerts

Powertex is een textielverharder, een soort dikke lijm waar 
kleur aan toegevoegd is. Met powertex kan je kunstige 
decoratiestukken maken door verschillende technieken 
en hulpmiddeltjes toe te passen. Creatief zijn is voor deze 
cursus genoeg, je hoeft niet over kunstig talent te beschik-
ken. In vier voormiddagen maken we drie decoratiestuk-
ken die je huis en tuin zullen opfleuren of die je zelfs als 
geschenk kan geven.  Kom de werkstukken zeker eens 
bekijken tijdens de opendeur. Om met powertex te werken 
doe je best een schort of vuile kleding aan, want vlekken 
op kleding kan je niet verwijderen. Neem contact op met de 
docent na inschrijving om af te spreken wat je wil maken 
op  vicky.geerts@telenet.be en/of bezoek de website eens 
voor ideetjes: http://www.interieurguy.be/gallerij/decoratie-
--beelden-in/https://www.artbyv.be

Data: 4 zaterdagen van 9 tot 12 uur
1-22 oktober, 12 november, 3 december
Plaats: lokaal 19 
Bijdrage: 60 EUR
Materiaalkost: ongeveer 70 à 85 EUR (voor de vier les-
sen en is afhankelijk van de grootte van jouw werkstuk) 
te betalen aan de begeleiding bij de eerste les
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: PL2022N20

OF

Data: 4 zaterdagen van 13 tot 16 uur
1-22 oktober, 12 november, 3 december
Plaats: lokaal 19 
Bijdrage: 60 EUR
Materiaalkost: ongeveer 70 à 85 EUR (voor de vier les-
sen en is afhankelijk van de grootte van jouw werkstuk) 
te betalen aan de begeleiding bij de eerste les
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: PL2022N2124 25



 

 

GRIMEREN 

Een avondreeks met Tine Van lent, Meester in de 
beeldende kunst, grafisch ontwerper en illustrator

Je dochter wil een tijger zijn, maar het lijkt nog niet half op 
dat prachtige Pinterest-voorbeeld dat je vond?
Een kinderfeestje met een veel te lange rij wachtenden en je 
krijgt die prinses maar niet voor elkaar?
In deze cursus leer je de basis:  het juiste materiaal, focus-
punten, penseel- en sponstechnieken. Dé manier om mooie 
en vlotte gezichtjes te schminken. Je krijgt advies en tips op 
jouw maat om je kennis te verrijken en je niveau een stapje 
hoger te tillen. Geen voorkennis vereist.

Data: 3 dinsdagen van 19 tot 22 uur
4-11-18 oktober
Plaats: lokaal 12
Bijdrage: 55 EUR
Materiaalkost: 10 EUR te betalen aan de begeleiding bij 
de eerste les
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 27 september 
Cursuscode: PL2022N28

TIPS AND TRICKS VAN DE POWERTEX

Een avondreeks met Vicky Geerts

Wat is POWERTEXtextielverharder ? Wat kan ik ermee 
maken? Wat kan ik ermee verharden? Waarmee kan ik po-
wertex vermengen en waarmee niet? En nog zo veel meer!
Dit zijn de vragen, die we beantwoorden in deze cursus! 
Maar we bekijken ook heel het gamma van nevenproducten 
van powertex ( bister, heattool, stoneart, easy3Dflex, easy-
coat, easystructure, stockinette, powercotton, powercolor, 
colortrickx, sand and balls, powerprint, paperdecoration …) 
en de bijhorende technieken!
Kortom, een cursus die een must is om te volgen om daarna 
zelfstandig thuis of in de vervolgcursus een prachtig schil-
derij, beeld of decoratiestuk te maken! Om met powertex 
te werken doe je best een schort of vuile kleding aan, want 
vlekken op kleding kan je niet verwijderen.

Data: 3 vrijdagen van 19 tot 22 uur
30 september, 21 oktober, 2 december
Plaats: lokaal 14
Bijdrage: 45 EUR
Materiaalkost: 50 EUR (voor de drie lessen) te betalen 
aan de begeleiding bij de eerste les
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: PL2022N22

GRIMEREN: NIEUWE TECHNIEKEN

Een avondreeks met Tine Van lent, Meester in de 
beeldende kunst, grafisch ontwerper en illustrator

Voor wie al basiscursus heeft gevolgd of ervaring heeft. Le-
ren werken met splitcakes, regenboogkleuren en speciale 
spons- en penseeltechnieken. In deze cursus gaan we die-
per in op enkele hedendaagse technieken die prachtige re-
sultaten opleveren. Wie al wat ervaring heeft met grime, kan 
met deze fijne materialen zijn kleurrijke gezichtjes naar een 
‘Wauw’-niveau optillen.

Data: 3 dinsdagen van 19 tot 22 uur
8-15-22 november
Plaats: lokaal 12
Bijdrage: 55 EUR
Materiaalkost: 12 EUR te betalen aan de begeleiding bij 
de eerste les
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 25 oktober 
Cursuscode: PL2022N29

GRIMEREN
Glittertattoos, wonden maken 

Een avondreeks met Tine Van lent, Meester in de 
beeldende kunst, grafisch ontwerper en illustrator

Voor wie de basiscursus heeft gevolgd of al wat ervaring 
heeft. Leren werken met materialen om realistisch wonden 
te maken. Hoe zet je een glittertattoo? Verschillende moge-
lijkheden komen aan bod. Een snelle manier om veel kinde-
ren schitterend blij te maken. 

Data: 2 dinsdagen van 19 tot 22 uur
6-13 december 
Plaats: lokaal 12
Bijdrage: 40 EUR
Materiaalkost: 12 EUR te betalen aan de begeleiding bij 
de eerste les

IMPRESSIONISTISCH AQUARELLEN
Thema: extra large
Toegankelijk voor iedereen

Een avondreeks met Marc De Vos, beeldend kunstenaar

Raar maar waar. Op groot formaat aquarelleren is een-
voudiger dan het aquarelleren op klein formaat.  Het is 
niet alleen groot werken, het is eerder groots werken!  Je 
hebt hier wel een grotere hake-penseel nodig, een volle-
dig vel aquarelpapier en klemmen in plaats van plakband.
Een ruime aanpak, daar houdt het aquarel van.  Ook wat 
de tijd die nodig is om zo een werk te maken is ongeveer 
gelijk aan de tijd die nodig is voor een klein werk.

Data: 10 maandagen van 19 tot 22 uur
26 september, 3-10-17-24 oktober, 7-14-21-28 novem-
ber, 5 december
Plaats: lokaal 23
Bijdrage: 120 EUR 
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: PL2022N30

26 27



 

  

IMPRESSIONISTISCH AQUARELLEN
Thema: bloemen in aquarel
Toegankelijk voor iedereen

Een voormiddagreeks met Marc De Vos, 
beeldend kunstenaar

Dit is en blijft een heerlijk aquarelthema!  Bloemen in de 
tuin, bloemen in de vaas, vlekken worden bloemen, bota-
nisch bloemen aquarelleren, alle aspecten komen aan bod! 
Voor deze cursus heb je ook een squirlpenseel (= eek-
hoornhaar) nodig.

Data: 10 woensdagen van 9 tot 12 uur
28 september, 5-12-19-26 oktober, 9-16-23-30 november, 
7 december
Plaats: lokaal 23
Bijdrage: 120 EUR 
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: PL2022N32

IMPRESSIONISTISCH AQUARELLEN
Thema: soft - Toegankelijk voor iedereen

Een namiddagreeks met Marc De Vos, 
beeldend kunstenaar

Wij gaan werken met kleuren die maximaal 40 % toonwaar-
de hebben. Voor vele aquarellisten is de soft aquarel de 
enige échte aquarel! Durf het aan om deze uitdaging aan te 
gaan! Want hoe minder er op een aquarel moet worden ge-
zet, des te gevoeliger deze wordt. Een goede aquarel heeft 
écht net veel nodig! Less is more! (More or less)
Data: 10 woensdagen van 14 tot 17 uur
28 september, 5-12-19-26 oktober, 9-16-23-30 november, 
7 december
Plaats: lokaal 23
Bijdrage: 120 EUR 
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: PL2022N33

IMPRESSIONISTISCH AQUARELLEN
Thema: urban varia 
Toegankelijk voor iedereen

Een avondreeks met Marc De Vos, 
beeldend kunstenaar

Urban sketching is nog steeds populair. Gebouwen weer-
geven tijdens de vakantie in schetsboeken wordt meer en 
meer gebruikt om reisverslagen te maken of indrukken vast 
te leggen. Vlugge notities van ornamenten, monumenten, 
evenementen... er zovele manieren om een vlugge notitie 
te maken, doch ook bestaan er manieren om de uitgewerkte 
weergave te beoefenen.

Data: 10 vrijdagen van 19 tot 22 uur
30 september,7-14-21-28 oktober, 18-25 november, 
2-9-16 december
Plaats: lokaal 23 
Bijdrage: 120 EUR 
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: PL2022N35

VRIJ ATELIER/GEMENGDE TECHNIEKEN
Voor beginners en gevorderden

Een avondreeks met Ilse Lenaerts, 
meester in de beeldende kunst

Wil je creatief zijn maar heb je nog onvoldoende kennis van 
de mogelijkheden binnen de beeldtaal?  Of heb je al veel 
ervaring en ben je toe aan andere inzichten en ervaringen? 
Kom dan zeker een kijkje nemen in het experimenteel ate-
lier. In dit atelier gaan we volop experimenteren met ver-
schillende technieken en materialen.
Figuratief of abstract, vrij of vertrekkend vanuit een op-
dracht, naar waarneming of naar beeldmateriaal … De 
keuze is aan jou. Samen verkennen en ontdekken we de 
fantastische wereld van het beeld.

Data: 12 woensdagen van 19 tot 22 uur
28 september, 5-12-19-26 oktober, 9-16-23-30 november, 
7-14-21 december
Plaats: lokaal 23
Bijdrage: 145 EUR
Materiaalkost: 15 EUR te betalen aan de begeleiding bij 
de eerste les
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: PL2022N43

ZENTANGLE
Meditatief patronen tekenen 

Een namiddagreeks met Tineke Coppens, 
beeldend kunstenaar

Breng de kunstenaar in jou naar voren met de Zentangle-
methode. Een eenvoudig te leren, ontspannende en leuke 
manier om prachtige afbeeldingen te maken door gestruc-
tureerde patronen te tekenen. Kom tot rust, breid je ver-
beelding uit en vertrouw op je creativiteit!

Data: 10 dinsdagen van 13 tot 15 uur
27 september, 4-11-18-25 oktober, 8-15-22-29 november, 
6 december
Plaats: lokaal 8
Bijdrage: 80 EUR
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: PL2022N36

BOTANISCH TEKENEN - Bloemen en planten

Een voormiddagreeks met Tineke Coppens, 
beeldend kunstenaar

Hou je van tekenen en heb je een liefde voor planten dan 
kan je dit combineren tijdens deze lessen. We gaan ont-
dekken, verwonderen en tot rust komen. Sommige planten 
staan in volle glorie, anderen zijn al begonnen met hun af-
takeling. Botanisch tekenen is het vastleggen van een mo-
ment in de ontwikkeling van de plant. Ik zorg voor planten 
maar je mag zelf ook iets meebrengen.

Data: 10 dinsdagen van 10 tot 12 uur
27 september, 4-11-18-25 oktober, 8-15-22-29 november, 
6 december
Plaats: lokaal 8
Bijdrage: 50 EUR
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: PL2022N4528 29



 

 

FOTOREALISTISCH PORTRETTEKENEN 
in grafietpotlood

Een voormiddagreeks met Tineke Coppens, 
beeldend kunstenaar

Ik leg je de basisprincipes en technieken van portretteke-
nen uit. Stap voor stap leren we hoe je een gezicht kan 
‘lezen’ en hoe je dat op papier kan zetten. Je krijgt inzichten 
in het opzetten van een portret net doordat je anders gaat 
leren kijken.

Data: 10 donderdagen van 10 tot 12 uur
29 september, 6-13-20-27 oktober, 10-17-24 november, 
1-8 december
Plaats: lokaal 8
Bijdrage: 80 EUR
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: PL2022N40

PORTRETTEKENEN VOOR GEVORDERDEN

Een voormiddagreeks met Sarah Van Osselaer, Meester 
in de beeldende kunst, grafisch ontwerper en illustrator

Wie reeds de basiscursus portrettekenen heeft gevolgd of 
voldoende ervaring heeft met portrettekenen kan aanslui-
ten bij deze vervolgcursus. Zowel fotorealistisch als expe-
rimenteel tekenen en schilderen in zwart/wit en kleur komt 
aan bod. We onderzoeken en ontwikkelen onze basis verder 
door te experimenteren met verschillende technieken- en 
materialen. De begeleiding is individueel en dus ook op 
maat en ervaring van de cursist.

Data: 10 donderdagen van 10 uur tot 12 uur
6-13-20-27 oktober, 10-17-24 november, 1-8-15 december
Plaats: lokaal 15
Bijdrage: 100 EUR
Materiaalkost: 8 EUR te betalen aan de begeleiding, tenzij 
je eigen materiaal kan gebruiken (lijstje volgt de eerste les)
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: PL2022N41

PERSPECTIEF TEKENEN IS BOEIEND

Een namiddagreeks met Tineke Coppens, 
beeldend kunstenaar

Perspectief tekenen is  een onderwerp dat veel mensen 
lastig vinden en maar al te vaak het liefst vermijden! 
Veelal hebben wij wel iets geleerd over perspectief, maar 
weten niet meer precies hoe we het nu weer toepassen.
En als je wilt leren tekenen, ontkom je niet aan perspectief. 
Soms vind ik het wel eens jammer als je ziet dat iemand 
een hele mooie tekening maakt maar het perspectief is ver 
te zoeken omdat je de basiskennis mist. En of je nu gebou-
wen, personen, dingen, stillevens of de natuur tekent, per-
spectief is er altijd! Tijdens de cursus worden verschillende 
basisregels en technieken aangereikt.

Aan de hand van simpele voorbeelden uit de wereld om ons 
heen, leer je bepaalde begrippen kennen als éénpunts- en 
tweepuntsperspectief, verdwijnpunten, ellipsen… en ge-
loof me, het zal geen saaie les zijn maar je zal het plezier 
vinden in het juist tekenen van je onderwerp.

Data: 10 donderdagen van 13 tot 15 uur
29 september, 6-13-20-27 oktober, 10-17-24 november, 
1-8 december
Plaats: lokaal 8
Bijdrage: 50 EUR
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: PL2022N47

DE DROMEN VAN NERO

2022 is een Marc Sleen-jaar. Sleen werd 100 jaar geleden 
geboren en Nero zag 75 jaar geleden het levenslicht

Een avondreeks met Anton Van Steelandt, 
illustrator en vormgever

Naar aanleiding van dit dubbele feestjaar organiseert de 
Vrije Ateliers van Sint-Niklaas een korte workshop-reeks 
genaamd ‘De dromen van Nero’ waarbij de deelnemers 
hun verbeelding en teken- en schrijftalent kunnen aan-
wenden om Nero te laten dromen van nieuwe avonturen: 
Dromen (of nachtmerries) vol spanning, humor en (niet zo) 
exotische locaties die zelfs wijlen Marc Sleen goed zou-
den smaken. We geven tijdens deze workshop-reeks vorm 
aan een eigen, gedetailleerd coverbeeld met titel voor dit 
verzonnen droomavontuur. De afgewerkte coverbeelden 
worden nadien op groot formaat gedrukt om ze aan het 
grote publiek te tonen tijdens een tentoonstelling die eind 
november 2022 van start zal gaan.
Verwacht wordt dat alle deelnemers hun werk kunnen digi-
taliseren (in te kleuren en/of te corrigeren met Photoshop 
en eventueel te lay outen met InDesign).

Data: 5 dinsdagen van 18 tot 21 uur
27 september, 4-11-18-25 oktober
Plaats: lokaal 8
Bijdrage: 75 EUR
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: PL2022N42

HALLOWEEN POMPOEN SCHILDEREN

Een avond met Tineke Coppens, beeldend kunstenaar

Hou jij ook zo van Halloween? Wil je graag eens zelf iets 
creëren en tentoonstellen in je tuin, aan je voordeur of in je 
huis? Kom dan in mijn atelier echte pompoenen schilderen. 
Er zijn ontzettend veel leuke ideeën, ik geef jou de nodige 
inspiratie om je pompoen te pimpen want ik heb zelf al een 
flink aantal pompoenen door de jaren heen geschilderd. 
Geen teken of schilder ervaring vereist! 

Datum: woensdag 19 oktober van 19 tot 21.30 uur
Plaats: lokaal 8
Bijdrage: 10 EUR
Materiaalkost: 5 EUR te betalen aan de begeleiding
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 11 oktober 
Cursuscode: PL2022N52

workshop

30 31



 

 

FLEURIGE BLOEMEN VAN CREPEPAPIER

Een namiddagreeks met Cindy Ferket

Ik herinner mij dat ik als kind deze bloemen aan zee maak-
te met mijn ouders en/of grootouders. Deze werden mooi 
geëtaleerd op een zelf geconstrueerd toogje van zand. Zo 
konden geinteresseerde kinderen deze kopen met schelp-
jes. Al gauw leerden we zo creatief bezig zijn en handel 
te drijven onder kinderen. Leuke oude herinneringen. Wie 
herkent dit verhaal? Of hebben jullie andere mooie herin-
neringen? Herinneringen hoeven er niet perse te zijn, we 
kunnen deze bloemen ook maken om thuis te decoreren.

Data: 2 maandagen van 13.30 tot 16 uur
3-10 oktober
Plaats: lokaal 10
Bijdrage: 20 EUR
Materiaalkost: 10 EUR te betalen aan de begeleiding 
eerste les
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 27 september 
Cursuscode: PL2022N53 SNEEUWPOPJES

Een namiddagreeks met Cindy Ferket

Deze mooie sneeuwpopjes zijn zeer eenvoudig te maken en 
enorm mooi als winterdecoratie. Het is bij mij thuis al jaren een 
traditie om deze met mijn dochter te maken. Samen gezellig 
creatief bezig zijn met als kers op de taart een wondermooi re-
sultaat in de vorm van 1 of meerdere sneeuwpopjes. Misschien 
iets nieuws om aan jullie kinderen of kleinkinderen door te ge-
ven? Ik toon jullie stap voor stap hoe ik tot een uniek stuk kom.  

Data: 2 maandagen van 13.30 tot 16 uur
14-21 november
Plaats: lokaal 10
Bijdrage: 20 EUR
Materiaalkost: 15 EUR te betalen aan de begeleiding eerste 
les
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 8 november 
Cursuscode: PL2022N54

WENSKAARTEN MAKEN MET SLIJPSEL

Een namiddagreeks met Cindy Ferket

Geboorte, communie, verjaardagen, kerst ... Deze kaarten 
zijn voor alle soorten  gelegenheden te maken. Ik leerde ze 
zelf maken door de opleiding van mijn dochter. Niets leuker 
dan met je kinderen of kleinkinderen iets creatiefs te doen 
en daarbij nog tot mooie resultaten te komen!  Ik toon jul-
lie stap voor stap hoe ik mijn eigen unieke kaartjes maak 
a.h.v. eenvoudige materialen.  

Data: 2 maandagen van 13.30 tot 16 uur
5-12 december
Plaats: lokaal 10
Bijdrage: 20 EUR
Materiaalkost: 5 EUR te betalen aan de begeleiding 
eerste les
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 29 november 
Cursuscode: PL2022N55

ZILVERKLEI – VRIJ WERK

Een avond met Inge Verbruggen

Art Clay Silver is kneedbaar zilver. Het ziet eruit als gewone 
klei, maar bestaat uit zilverpoeder, organisch bindmiddel 
en water. De klei is makkelijk te vormen en dat geeft einde-
loos veel mogelijkheden bij het maken van je eigen siera-
den. Bij verhitting verandert de klei in puur zilver. Je maakt 
een hanger, een ring of oorbelletjes naar eigen ontwerp. 
We maken eerst een ontwerp in oefenklei. Pas daarna star-
ten we met de zilverklei. Je werkstukken worden tijdens de 
les afgebakken, zodat je ze onmiddellijk mee naar huis kan 
nemen. Je hebt geen voorkennis nodig.

Datum: woensdag 28 september van 19 tot 23 uur
Plaats: lokaal 6
Bijdrage: 25 EUR
Materiaalkost: ongeveer 35 EUR te betalen aan de be-
geleiding
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september 
Cursuscode: PL2022N49

OF

Datum: maandag 28 november van 19 tot 23 uur
Plaats: lokaal 6
Bijdrage: 25 EUR
Materiaalkost: ongeveer 35 EUR te betalen aan de be-
geleiding
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 22 november 
Cursuscode: PL2022N50

AAN DE SLAG MET NAALD EN DRAAD

Een avondreeks met Hilde Van Bellingen

Zin om eens iets voor jezelf te leren maken met de naai-
machine? Dit kan in de beginnerscursus waar we de ba-
sis aan leren en al snel een eenvoudig kledingstuk zoals 
bijvoorbeeld een kimono voor ’s avonds, een A-lijn rok 
of zelfs een eenvoudige broek maken. Dus geen schrik, 
zeker geen ervaring nodig.

Data: 10 maandagen van 19 tot 22 uur
26 september, 3-10-17-24 oktober, 
7-14-21-28 november, 5 december
Plaats: lokaal 10
Bijdrage: 135 EUR
Materiaalkost: 5 EUR (voor oefenstof en patroonpa-
pier. Indien je dit zelf hebt mag je dat zeker meebren-
gen)  te betalen aan begeleiding bij de eerste les
Wie geen naaimachine heeft, kan er één huren (5 EUR/
per les)
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: PL2022N87
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STAPJE VERDER MET NAALD EN DRAAD

Een voormiddagreeks met Hilde Van Bellingen

Heb je al een beetje ervaring met de naaimachine, dan is dit 
de ideale cursus om verdere stappen te zetten in het maken 
van een iets moeilijker kledingstuk.
Bv een jeansrok/broek met zakken en rits, een jurk … 
Je leert in deze cursus verschillende technieken die je nog 
niet onder de knie hebt en je leert ook met een radarblad 
werken.

Data: 10 dinsdagen van 9 tot 12 uur
27 september, 4-11-18-25 oktober, 8-15-22-29 november, 
6 december
Plaats: lokaal 10
Bijdrage: 135 EUR
Materiaalkost: 5 EUR (voor oefenstof en patroonpapier. 
Indien je dit zelf hebt mag je dat zeker meebrengen)  te 
betalen aan begeleiding bij de eerste les
Wie geen naaimachine heeft, kan er één huren (5 EUR/
per les)
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: PL2022N88

BORDUREN OP TOTE BAG

Een avond met Siska Pannier

Denk jij carpe diem? Of eerder shit happens? Wat je le-
vensmotto ook is, it’s OK to be different. Borduur je favo 
quote op een tote bag. Het is origineel én persoonlijk.
Je oefent verschillende steken van het vrij borduren. Alles 
behalve de klassieke kruisjessteek, dus. We gaan tekenen 
met naald en draad. Je creativiteit de vrije loop laten en de 
fun van het borduren ervaren. Dat is wat je mag verwach-
ten. Het maakt niet uit of je al prof bent of nog nooit een 
borduurring van dichtbij zag. Borduren kan echt iedereen! 
Ik deel mijn tips en tricks en leer het je stap voor stap. Van 
hoe je de draad door het oog van je naald krijgt tot het ef-
fectief borduren van jouw creatie.

Datum: donderdag 29 september van 19 tot 22 uur
Plaats: lokaal 8
Bijdrage: 20 EUR
Materiaalkost: 12 EUR te betalen aan begeleiding 
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: PL2022N69

BORDUREN OP EEN WOLLEN TRUI

Een avond met Siska Pannier

Kleed jezelf gelukkig. Met een uniek kledingstuk bijvoor-
beeld. We gaan borduren op je wollen trui. Romantische 
kleurrijke bloemen of liever een stoere abstracte lijnteke-
ning? De keuze is aan jou.
Je oefent verschillende steken van het vrij borduren. Alles 
behalve de klassieke kruisjessteek, dus. We gaan tekenen 
met naald en draad. Je creativiteit de vrije loop laten en de 
fun van het borduren ervaren. Dat is wat je mag verwach-
ten. Het maakt niet uit of je al prof bent of nog nooit een 
borduurring van dichtbij zag. Borduren kan echt iedereen! 
Ik deel mijn tips en tricks en leer het je stap voor stap. Van 
hoe je de draad door het oog van je naald krijgt tot het ef-
fectief borduren van jouw creatie.

Datum: donderdag 20 oktober van 19 tot 22 uur
Plaats: lokaal 8
Bijdrage: 20 EUR
Materiaalkost: 10 EUR te betalen aan begeleiding 
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 11 oktober
Cursuscode: PL2022N70

KERSTBAL BORDUREN

Een avond met Siska Pannier

Ben je ook zo dol op Kerst? De tijd met familie, lekker eten 
en vooral de wonderlijke sfeer.
De kerstboom versieren hoort daar sowieso bij. En hoe doe 
je dat beter dan met je zelf geborduurde kerstballen?
Je oefent verschillende steken van het vrij borduren. Alles 
behalve de klassieke kruisjessteek, dus. We gaan tekenen 
met naald en draad. Je creativiteit de vrije loop laten en de 
fun van het borduren ervaren. Dat is wat je mag verwach-
ten. Het maakt niet uit of je al prof bent of nog nooit een 
borduurring van dichtbij zag. Borduren kan echt iedereen! 
Ik deel mijn tips en tricks en leer het je stap voor stap. Van 
hoe je de draad door het oog van je naald krijgt tot het ef-
fectief borduren van jouw creatie.

Datum: donderdag 24 november van 19 tot 22 uur
Plaats: lokaal 8
Bijdrage: 20 EUR
Materiaalkost: 12 EUR te betalen aan begeleiding 
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 15 november
Cursuscode: PL2022N71
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 LEDERBEWERKING – Handtas en accessoires

Een avondreeks met Kaat De Hooghe 

Tijdens de workshop lederbewerking maak je kennis met de 
stiel lederbewerking. Ik zet je op weg met de basisbewer-
kingen en een beginnerswerkje om daarna aan de slag te 
gaan met een groter project. Modelletjes overtekenen, uit-
snijden, revetten en drukknopen plaatsen, zijn enkele van 
de dingen die we aanleren. Verschillende accessoires zoals 
een geldbeugel en kaarthouder, briletui en sleutelhanger 
vormen de mogelijkheden. Na de eerste werkjes beginnen 
we aan ons sluitstuk, een handtas. Met goede begeleiding 
en materialen zorgen we samen voor een eindresultaat 
om trots op te zijn. De workshop is zowel toegankelijk voor 
mensen met ervaring met het werken met een naaimachine 
als voor mensen zonder stikervaring.

Data: 10 donderdagen van 19 tot 22 uur
29 september, 6-13-20-27 oktober, 10-17-24 november, 
1-8 december
Plaats: lokaal 10
Bijdrage: 120 EUR
Materiaalkost: ongeveer 85 EUR te betalen aan begelei-
ding bij de eerste les. Wie geen naaimachine heeft, kan 
er één huren (5 EUR/per les)
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: PL2022N93

HANDMATIGE LEDERBEWERKING

Een namiddag- of avondreeks met Maarten Van Houte

Sta je versteld van hoe snel jouw favoriete tas hersteld moet 
worden? Moet je zuchten bij de prijs van dat hondentuigje? 
Fabriekswerk is vaak van ondermaatse kwaliteit en hand-
werk is bijna onbetaalbaar. Dan doe je het toch zelf! In deze 
cursus leer je de ambachtelijke technieken om eigen cre-
aties te maken of herstellingen te doen met verschillende 
soorten leder. Tijdens de eerste les kan je experimenteren 
met basistechnieken op proefstukjes leder en zie je wat er 
allemaal mogelijk is. Daarna kies je een eigen project: een 
pennenzak, een handige portefeuille, een riem, een buidel-
tje, een klein rugzakje of waar je ook van droomt. Via de 
leraar kan je het nodige leder bestellen (of je brengt bv. 
oude zetelbekleding mee!) en tijdens de lessenreeks krijg 
je begeleiding bij elke stap. Voor je het weet, doe je vele 
dingen zelf van naald tot draad!

Data: 10 maandagen van 14 tot 17 uur
7-14-21-28 november, 5-12-19 december 2022, 
9-16-23 januari 2023
Plaats: lokaal 8
Bijdrage: 120 EUR
Materiaalkost: ongeveer 50 à 80 EUR - afhankelijk van je 
werkstuk(ken) - te betalen aan begeleiding bij de eerste les
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 25 oktober
Cursuscode: PL2022N101

OF

Data: 10 maandagen van 19 tot 22 uur
7-14-21-28 november, 5-12-19 december 2022, 9-16-23 
januari 2023
Plaats: lokaal 8
Bijdrage: 120 EUR
Materiaalkost: ongeveer 50 à 80 EUR - afhankelijk van je 
werkstuk(ken) - te betalen aan begeleiding bij de eerste les
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 25 oktober
Cursuscode: PL2022N102
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SHIBORI-TECHNIEKEN
Afbinden, innaaien, verven

Een tweedaagse met Tania Verhasselt, 
beeldend kunstenaar

Arashi – Ori Nui – Makiage – Itajime – Bomaki - … exotische 
termen die na deze workshop geen geheimen meer voor je 
hebben … Shibori is een Japanse term voor een veelheid 
aan afbind- en innaaitechnieken. Deze technieken worden 
ook in andere delen van de wereld gebruikt; een meer ge-
kende term is “Tie-dye” maar dat dekt maar een deel van de 
lading.
In combinatie met kleur kun je prachtige, unieke stoffen ont-
werpen. Tijdens de eerste workshopdag krijg je achtergrond-
informatie en maak je kennis met de mogelijkheden en de 
verschillende technieken (naaien, afbinden, vouwen). We 
werken op proeflappen en bespreken alvast wat je als groter 
werkstuk zult maken en welke technieken je eventueel com-
bineert tijdens de tweede lesdag. 
Tijdens de tweede workshop gaan we de proeflappen kleu-
ren en werken we op een groter stuk stof naar keuze. Wie 
weet ga je ‘s avonds al met een groter eigen afgewerkt stuk 
naar huis (sjaal, stof voor een kledingstuk …). In elk geval 
beschik je na deze twee dagen over een basis om thuis ver-
der te experimenteren. 
Je krijgt voorbeelden te zien en ontvangt een lesbrief met 
informatie. We werken uitsluitend met natuurlijke materialen 
nl. katoen en/of zijde. Heb je nog vragen voor deze work-
shop, dan kun je altijd een mailtje sturen naar tania.verhas-
selt@gmail.com 

Data: 2 zaterdagen van 10 tot 16 uur
1-8 oktober
Plaats: lokaal 23
Bijdrage: 60 EUR
Materiaalkost: indien gebruik pigmenten docent: 5 EUR te 
betalen aan de begeleiding
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: PL2022N89

DEGUMMING VAN ORGANZA ZIJDE
Ontgommen van organza zijde, shibori, kleuren

Een dag met Tania Verhasselt, beeldend kunstenaar

Degumming van organza zijde! Zijdevezels die net uit de co-
con komen, bevatten o.a. “sericine”. Dit zorgt ervoor dat de 
zijde stijf en mat blijft. Sericine blijft op de vezels zitten bij het 
weven van de zijde; tijdens de laatste productiefase wordt de 
sericine verwijderd en krijg je de zachte zijden stoffen zoals 
wij die kennen. Enkel bij zijden organza wordt de sericine dus 
niet verwijderd. Zijden organza is stijver en transparanter dan 
andere zijde. Gaan we organza ontgommen via Shiboritech-
nieken, dan krijg je een spel van zachtheid en stijfheid binnen 
de stof. Kleuren van deze stof geeft mooie contrasten.
Shibori is een Japanse term voor een veelheid aan afbind- en 
innaaitechnieken. Deze technieken worden ook in andere de-
len van de wereld gebruikt; een meer gekende term is “Tie-
dye” maar dat dekt maar een deel van de lading.
In combinatie met kleur kun je prachtige, unieke stoffen ont-
werpen. Tijdens deze workshop gaan we ons specifiek bezig-
houden met het ontgommen, inbinden en kleuren van de zijden 
organza. Je krijgt achtergrondinformatie en maakt kennis met 
de mogelijkheden van deze techniek. We werken op proeflap-
pen en/of grotere stukken stoffen – naargelang je voorkeur – 
en gaan aan de slag tijdens deze inspirerende dag!
Na deze dag beschik je over een basis om thuis verder te ex-
perimenteren. Je krijgt voorbeelden te zien en ontvangt een 
lesbrief met informatie. We kunnen uitsluitend werken met 
100% zijden organza!!!! Heb je niet de kans om deze mee te 
brengen, geef dan tijdig een seintje aan de docente zodat zij 
een minimum aan zijden organza voorziet. Betaling gebeurt op 
moment van de workshop.

Datum: zaterdag 19 november van 10 tot 16 uur
Plaats: lokaal 23
Bijdrage: 30 EUR
Materiaalkost: 5 EUR voor het gebruik van de ontgom-
mingsproducten, de kostprijs van de organza is afhankelijk 
van het aantal meters – je kunt delen met een medecursist 
om de prijs heel schappelijk te houden - te betalen aan de 
begeleiding
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 8 november
Cursuscode: PL2022N95
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 EXPERIMENTEREN MET ‘TISSUETEX’

Een dag met Tania Verhasselt, beeldend kunstenaar

Tijdens deze workshop experimenteren we met “tissuetex” 
dat je kunt gebruiken op zowel textiel als op papier.
Tissuetex is een zogenaamde “non woven” die gemaakt is 
uit de vezels van de abacaplant en is dus een natuurlijk ma-
teriaal. Het is sterker dan bijvoorbeeld zijdepapier en je kunt 
het mooi verwerken met textiel en/of papier om tot unieke 
creaties te komen. Je kunt dit materiaal apart bewerken via 
print, schilderen en daarna verwerken op een andere drager 
of je bevestigt tissuetex eerst op textiel of papier en bewerkt 
daarna alles ... of een combinatie van beiden. Tissuetex kun 
je scheuren, knippen en zelfs wassen met de hand. Elke 
resultaat zal uniek zijn. Je krijgt achtergrondinformatie en 
maakt kennis met de mogelijkheden van deze techniek. We 
werken op proeflappen en/of grotere stukken stoffen of pa-
pier – naargelang je voorkeur – en gaan aan de slag tijdens 
deze inspirerende dag!
Na deze dag beschik je over een basis om thuis verder te ex-
perimenteren. Je krijgt voorbeelden te zien en ontvangt een 
lesbrief met informatie. Voorkennis is niet vereist; bedoeling 
is dat je een leuke dag beleeft en thuis verder kunt werken 
met deze techniek indien je dit wenst.

Datum: zaterdag 10 december van 10 tot 16 uur
Plaats: lokaal 23
Bijdrage: 30 EUR
Materiaalkost: 15 EUR (voor tissuetex, textielverharder en 
golden matte medium) te betalen aan de begeleiding
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 29 november
Cursuscode: PL2022N96

STIPPEN OP PORSELEIN

Een avondreeks met Lotte Rousseau

We leren de basistechnieken van het stippen, volgens de 
techniek van Stipstijl. Tijdens deze beginnerscursus gaan 
we aan de slag met het stippen van twee bordjes. 
We leren deze techniek op basis van een patroon, daarna 
kan er gestipt worden naar eigen inspiratie. Na afloop neem 
je jouw gestipte creaties naar huis. Eenmaal thuis kan je 
jouw creaties de volgende dag afbakken in de oven, waarna 
ze klaar zijn voor gebruik! Afhankelijk van de tijd en het tem-
po kan er voor de 2de sessie een bordje van thuis meege-
bracht worden om te stippen.

Data: 2 donderdagen van 19 tot 22 uur
17-24 november
Plaats: lokaal 6
Bijdrage: 30 EUR
Materiaalkost:  20 EUR te betalen aan de begeleiding
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 8 november
Cursuscode: PL2022N77

AMIGURUMI HAKEN

Een avondreeks met Lotte Rouseau

Knuffels haken is een vak apart. Ken je de basis van het haken, 
maar weet je niet hoe je amigurumi’s haakt? 
In deze haakcursus leren we de basistechnieken van het amiguru-
mi-haken en krijg je tips & trics voor je eigen haakproject, ieder op 
zijn eigen tempo.
We leren een patroon lezen, spiraalhaken, het opzetten van de ma-
gische ring, meerderen en minderen van steken, kleurenwisseling, 
het aanbrengen van oogjes, het opvullen en het aan elkaar beves-
tigen van de verschillende onderdelen.

Data: 4 donderdagen van 19 tot 22 uur
6-13-20-27 oktober
Plaats: lokaal 13
Bijdrage: 60 EUR
Materiaalkost:  25 EUR te betalen aan de begeleiding
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 27 september
Cursuscode: PL2022N76
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EXPERIMENTEEL PRINTEN OP TEXTIEL

Een dag met Tania Verhasselt, beeldend kunstenaar

Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met allerlei 
materialen waarmee je kunt drukken op textiel. Het speci-
fieke is dat je niet in serie gaan drukken (zeefdruk) maar 
telkens één unieke print realiseert. Je kunt, indien je dat 
wenst, wel telkens hetzelfde materiaal gebruiken maar dan 
op een zodanige manier dat elke druk toch uniek is. Ook 
het feit dat je kleur in kleine hoeveelheden aanbrengt en 
mengt, zorgt ervoor dat elk resultaat anders is. We gebrui-
ken textielverf (of eventueel acrylverf) die je middels strij-
ken fixeert op het textiel. In principe zijn alle soorten textiel 
oké maar werk wel best op natuurlijke materialen. Dit geeft 
het mooiste resultaat omdat je ambachtelijk en handmatig 
te werk gaat. 
Je krijgt achtergrondinformatie en maakt kennis met de 
mogelijkheden van deze techniek. We werken op proeflap-
pen en/of grotere stukken stoffen of t-shirts – naargelang 
je voorkeur – en gaan aan de slag tijdens deze inspire-
rende dag! Na deze dag beschik je over een basis om thuis 
verder te experimenteren. Je krijgt voorbeelden te zien en 
ontvangt een lesbrief met informatie. Voorkennis is niet 
vereist; bedoeling is dat je een leuke dag beleeft en thuis 
verder kunt werken met deze techniek indien je dit wenst.

Datum: zaterdag 3 december van 10 tot 16 uur
Plaats: lokaal 23
Bijdrage: 30 EUR
Materiaalkost: 10 EUR - voor het gebruik van het basis-
materiaal, textielverf, gelliplates/sjablonen van de do-
cente zelf - te betalen aan de begeleiding
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 22 november
Cursuscode: PL2022N90
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ONLINE CURSUSSEN

Volg onze nieuwsbrief, facebookpagina of website 
www.vrijeateliers.be/online om op de hoogte 
blijven van de nieuwe online cursussen. 

Richtlijnen voor het inschrijven voor een 
online cursus. Nadat je een keuze hebt gemaakt, 
kom je terecht op onze webshop. Daar moet je inlog-
gen met een gebruikersnaam en wachtwoord, de cur-
sus selecteren en doorgaan naar betalen. Na betaling 
ontvangt je automatisch een reservatiedocument in je 
mailbox  (kijk ook in je SPAM). Volg de richtlijnen van 
het reservatiedocument na max 30 min (Die tijd is nodig 
om je automatisch toegang te geven).

We bieden 2 soorten cursussen aan: 

Cursussen zonder begeleiding die je op elk ogenblik kan star-
ten zonder wachttijd.
En cursussen met online begeleiding. Deze cursussen met 
begeleiding starten op een vaste datum en geven je de kans 
om gedurende de eerste 4 weken vragen stellen aan de les-
gever, een foto van je resultaat delen, chatten met je mede-
cursisten enz. Op die manier kan je ook van elkaar leren. 
Vrijheid, gebruiksgemak en toegankelijk voor iedereen
Wie zich fysiek niet goed kan verplaatsen, wie zich moeilijk 
op vaste uren kan vrijmaken, wie liever thuis een cursus volgt 
i.p.v. in een groep, wie zelf wil bepalen wanneer hij tijd kan 
maken en op eigen tempo iets wil leren, wie onmiddellijk toe-
gang wil tot een cursus … daar is nu een oplossing voor. Je 
kan nu op je eigen tempo en tijdstip van thuis uit een online 
cursus uit ons aanbod volgen. 

Hoge kwaliteitseisen
De online cursussen bestaan uit professioneel opgenomen 
videolessen, afbeeldingen en begeleidende documenten die 
je kan afdrukken. Bij inschrijving krijg je minstens 6 maanden 
toegang tot de cursus. 

ONLINE cursussenin ons aanbod: 
online cursussen
Individueel en toch samen

Impressionistisch aquarelleren met Marc De Vos 
In deze beginnerscursus leer je de basisprincipes van de aqua-
rel. Je leert welk materiaal je nodig hebt om van start te kunnen 
gaan, wat de aandachtspunten zijn, en wat de te volgen stap-
pen zijn om een eenvoudige aquarel te starten. Je leert alles 
om zelf met aquarel aan de slag te kunnen.
 

Impressionistisch aquarelleren module 3-6 
met Marc De Vos 
Dit is een vervolgcursus voor wie de beginnerscursus ‘Impres-
sionistisch aquarel met Marc De Vos reeds volgde.  Je leert om 
met de verschillende aquareltechnieken van nat in droog, nat in 
nat, droog in nat, bloemen, bomen, een winterlandschap en een 
monotint te maken. 
 

Van klei tot kom met Françoise Busin van Keramika
Basiscursus: In duidelijke videolessen stap voor stap uit hoe je 
van een klomp klei tot je eigen, zelf gedraaid serviesgoed komt.  
En dat zonder verwarring, zonder frustratie, en zonder tijdsdruk. 
Want je leert alles op je eigen tempo, aan de hand van een dui-
delijk stappenplan.
   

Borden, schalen, vazen met Françoise Busin
In deze vervolgcursus leer je om je vaardigheden uit te diepen 
om vlot grote werkstukken zoals borden, schalen en vazen te 
draaien. 
 

Twee theepotten met Fernand Everaert
In deze online videocursus leer je hoe je twee soorten theepotten 
kan draaien op de draaischijf. De cursus is bedoeld voor kera-
misten die al vlot kopjes, schaaltjes en kommetjes draaien. Fer-
nand legt je in duidelijke videolessen stap voor stap uit hoe je 
van een klomp klei tot een prachtige, functionele, zelf gedraaide 
theepot komt. De volledige videocursus bestaat uit  2 modules, 
15 videolessen, 1 u en 42 min. aan videolessen en begeleidende 
pdf-documente

Terrasbollen in powertex met Vicky Geerts
Powertex is een universeel medium, maar wij gebruiken hem hier als textielverharder, het is een 
soort dikke lijm waar kleur aan toegevoegd is. Met Powertex kan je kunstige decoratiestukken ma-
ken door verschillende technieken en hulpmiddeltjes toe te passen. In deze online cursus maken 
we terrasbollen met een theelicht in, die je huis en tuin zullen opfleuren of die je zelfs als geschenk 
kan geven. Je leert alles om zelf met Powertex aan de slag te kunnen, en dit mooie decoratieve 
werkstuk te vervaardigen. Een online cursus is even wennen maar alles wijst zichzelf uit en je kan 
Vicky Geerts zien lesgeven zoals zij dat voor de klas doet.

Introductie handletteren met Sarah Van Osselaer 
In deze korte introductiecursus leer je welke materialen je nodig hebt en wat de basisprincipes zijn 
van handlettering. Het werken met verschillende lettertypes, gebruik van illustraties, banners en het 
inkleuren, komen allemaal aan bod.
Een online cursus is even wennen maar alles wijst zichzelf uit en je kan Sarah Van Osselaer zien 
lesgeven zoals zij dat voor de klas doet.
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DIGITALE FOTOGRAFIE - Beginners
Een avondreeks met Patrick Geerinck, fotograaf

Heb je een digitaal fototoestel en wens je meer inzicht in de 
verschillende instellingen van je toestel? Lijken je beelden 
dikwijls bewogen, onscherp, zijn de kleuren niet zoals ze 
horen te zijn? In deze workshop gaan we, zoals de naam 
het zegt, werken om meer uit je toestel te halen. Op een 
niet-schoolse manier werken we met kleine oefeningen 
en voorbeelden naar een ‘beter’ beeld. Een beeld zoals jij 
dat wil. Wekelijkse oefeningetjes zorgen er voor dat je de 
verschillende termen en mogelijkheden van je toestel kunt 
begrijpen en gebruiken. Digitale fotocamera vereist.

Data: 10 donderdagen van 19.30 tot 22 uur
29 september, 6-13-20-27 oktober, 10-17-24 november, 
1-8 december
Plaats: lokaal 15
Bijdrage: 100 EUR
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: AU2022N61

AUDIOVISUELE KUNSTEN, MULTIMEDIA & THEATER

WORKSHOP FOTOGRAFIE: PROJECT - Gevorderden

Een avondreeks met Patrick Geerinck, fotograaf

Heb je na een basiscursus/workshop ook het gevoel dat 
je je toestel onvoldoende gebruikt wegens te weinig uitda-
ging? Dan is deze workshop op jouw lijf geschreven. 
In deze ‘workshop’ gaan we trachten onze eigen grenzen 
te verleggen door te werken aan een zelf gekozen foto-
grafie-project.  Dit zelf gekozen project wordt regelmatig in 
groep besproken waarbij je persoonlijke tips krijgt in functie 
van wat je wil bereiken.
Natuurlijk bespreken we ook nog de technieken die bij jouw 
specifieke project komen kijken (ISO, sluitertijd, diafragma, 
witbalans, omzetting zwart/wit ...).
Het project kan bijvoorbeeld over een bepaald onderwerp 
gaan, een portretreeks, een visie die je via beelden wil to-
nen ... Tijdens deze workshop gaan we ook een paar keer 
fotograferen op locatie, bespreken we in groep wie voor 
welke obstakels komt te staan en hoe we dit kunnen oplos-
sen. Kortom een workshop die je creativiteit en uitdaging 
zal prikkelen. Materiaal: spiegelreflex- of systeemcamera

Data: 10 maandagen van 19.30 tot 22 uur
26 september, 3-10-17-24 oktober, 7-14-21-28 november, 
5 december
Plaats: lokaal 15
Bijdrage: 100 EUR
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: AU2022N66
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DIGITALE ADMINISTRATIE @HOME
Demonstratie

Een namiddag met Anja Coppens, Professional orga-
nizer i.s.m. bibliotheek Sint-Niklaas en Avansa Waas-
en-Dender

Je belastingaangifte, (huur)contracten, rekeningen ... Onze 
thuisadministratie kan/moet steeds meer digitaal gebeu-
ren. Dit is voor velen nog onbekend terrein. In deze work-
shop gaan we samen aan de slag om te bekijken op welke 
manier je dit het gemakkelijkste kan aanpakken en welke 
tools/platformen er ter beschikking zijn. We bekijken sa-
men mogelijkheden als My e-box, MyMinFin, Tax-on-web, 
Itsme ? Anja Coppens maakt je wegwijs in de gestructu-
reerde digitale thuisadministratie. 
Opgelet dit is een lezing/demonstratie, geen interactieve 
workshop.

Datum: dinsdag 18 oktober van 13.30 tot 16 uur
Bijdrage: 5 EUR (2.50 EUR - met korting) 
Plaats: Bibliotheek Sint-Niklaas, Hendrik Heymanplein 
3, Sint-Niklaas
Inschrijven zie pagina 13

DIGITALE FOTOGRAFIE
Beginners & halfgevorderden

Een namiddagreeks met Susan Banafti, beeldend kun-
stenaar en fotograaf

Heb je een passie voor het maken van beelden maar weet 
je soms niet waar te beginnen? Wil je ook meer uit je toe-
stel halen dan de volautomatische stand? Dan is deze cur-
sus digitale fotografie zeker iets voor jou. Naast de nodige 
dosis gemakkelijk begrijpbare theorie, in combinatie met 
praktijkoefeningen, trekken we onder het motto ‘al doende 
leer je het best’ met onze camera op pad. Op zoek naar 
inspirerende beelden leren we zo onze omgeving op een 
andere manier vast te leggen.
Materiaal: Spiegelreflex- of systeemcamera.

Data: 10 woensdagen van 15 tot 17.30 uur
28 september, 5-12-19-26 oktober, 9-16-23-30 november, 
7 december
Plaats: lokaal 15
Bijdrage: 100 EUR
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: AU2022N62
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FILOSOFIE EN PERSOONLIJKHEIDSVORMING

ASSERTIVITEIT ANDERS
Bestaan in relatie tot de ander

Een avondreeks met Martine Andries i.s.m. PRH vzw, 
Persoonlijkheid en Relaties Vlaanderen, erkend door het 
ministerie van cultuur

Assertief kunnen zijn wanneer dat nodig is. Dit is de wens en 
het verlangen van velen, maar het realiseren is veel moeilij-
ker! Soms zeg je iets net wat te heftig. Soms laat je te zwak 
merken wat je wilt of waar je grenzen zijn. Hoe leer je even-
wichtig staan tegenover een baas of een buur die je overdon-
dert? Hoe leer je jezelf zo uitdrukken dat mensen je duidelijk 
verstaan? Hoe leer je ook dingen ‘zeggen’ met je lichaam? 
In deze cursus worden zeven bouwstenen aangeboden om te 
leren assertief en zelfverzekerd naar voor te komen.

Wat bereik je met deze workshop?
• Je wordt je meer bewust van je eigen waarde.
• Je onderzoekt de valkuilen die je belemmeren om 
 assertief te zijn.
• Je krijgt bouwstenen en tips om in je dagelijks leven 
 beter op te komen voor jezelf.
• Je leert hierbij ook respectvol te blijven naar de ander.

Data: 3 woensdagen van 19.15 tot 22.30 uur
9-16-23 november 
Plaats: lokaal 13
Bijdrage: 60 EUR
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 25 oktober
Cursuscode: FI2022N66

THAIS KOKEN - Voorgerechten met hoofdgerechten 
Gezellig en leuk samen koken en samen proeven

Een avondreeks met Katesiri Klangkan

In deze kookreeks gaan we 3 voorgerechten en 3 hoofd-
gerechten samen koken. Je leert op een duidelijke manier 
hoe je populaire Thaise gerechten – van grote klasse tot 
streetfood – kunt bereiden. We beginnen met voorgerecht 
en eindigen met hoofgerecht en rijst. 

Menu:
Dag 1: Gevuld eiernestje (La Tieang) - roergebakken kip 
met gember (Kai Phad Khing)
Dag 2: Bonen salade (Yam Thua) – Massaman curry met 
rund en zoete aardappelen
Dag 3: Gekruide visbolletjes in kokosmelk (Jang Ron) – 
gegrilde scampi met Tamarinde saus

Data: 3 dinsdagen van 18.30 tot 21.30 uur
8-15-22 november
Plaats: lokaal 26
Bijdrage: 45 EUR
Materiaalkost: 21 EUR te betalen aan de begeleiding bij 
de eerste les
Mee te brengen materiaal: zie www.vrijeateliers
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 25 oktober
Cursuscode: FI2022N73

CUISINE AUBERGINE

Een avondreeks met Tina De Vriese

Een lekkere reeks rond vergeten groenten met toetsen van 
de Franse Keuken, voor iedereen die graag  lekker en ge-
zond kookt. Elke les maken we een driegangenmenu met 
daarin de vergeten groenten van het seizoen verwerkt. Er 
komen makkelijke en moeilijke technieken aanbod.

Dag 1: hapje van rammenas gevuld met rilette van zalm, 
kippensoep, cupcake met rode biet.
Dag 2: pastinaaksoep, gevulde aubergine, appelgratin.
Dag 3: raapjessoep, ovenschotel koolrabi, pruimenclafoutis
Dag 4: gegratineerde okra’s, gevulde patisson en vijgensalade
Dag 5: witloof in bladerdeeg, Marokkaanse groentestoof, 
tarte tatin van raapjes

Data: 5 maandagen van 19 tot 22 uur
26 september, 3-10-17-24 oktober
Plaats: lokaal 26
Bijdrage: 60 EUR
Materiaalkost: 30 EUR te betalen aan de begeleiding 
eerste les
Mee te brengen materiaal: zie www.vrijeateliers.be
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: FI2022N97

CUISINE AUBERGINE

Een voormiddagreeks met Tina De Vriese

Een leuke kookworkshop waar we onder andere de nostalgie 
van vroeger terug oproepen en voor een leuk samenzijn 
zorgen.

Dag 1: hutsepot / moussaka
Dag 2: paling in het groen/ aardappelsalade met haring
Dag 3: hamburger met spinaziestamppot en ajuinsaus/ spruit-
jes met spek, puree, worst 
Dag 4: raapjessoep/ erwtensoep
Dag 5: scampi’s diabolique met pasta/zalm verrassing met 
rijst en hollandaise saus.

Data: 5 dinsdagen van 9 tot 12 uur
27 september, 4-11-18-25 oktober
Plaats: lokaal 26
Bijdrage: 60 EUR
Materiaalkost: 30 EUR te betalen aan de begeleiding eerste les
Mee te brengen materiaal: zie www.vrijeateliers.be
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: FI2022NA97
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NO GUITLY PLEASURES

Een avond vol heerlijke dessertjes met Karen Uytfries, 
orthomoleculair therapeut van What The Food

Een gezonde levensstijl aanhouden betekent niet dat je je-
zelf alles hoeft te ontzeggen. Ben jij een zoetekauw maar wil 
je kunnen genieten zonder de typische ‘sugarrush’? Tijdens 
deze workshop maken we lekkere en gezonde(re) zoetighe-
den! Een avond vol heerlijke dessertjes met What The Food 

Datum: maandag 7 november van 19.30 tot 21.30 uur
Plaats: lokaal 26
Bijdrage: 25 EUR
Materiaalkost: 15 EUR te betalen aan de begeleiding
Mee te brengen materiaal: zie www.vrijeateliers.be
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 25 oktober
Cursuscode: FI2022N87

EEN TOCHT DOORHEEN DE WONDERE WERELD VAN 
LOSSE THEE EN TISANES

Een namiddagreeks met Els Spandel, theesommelier

Gedurende zes namiddagen neemt theesommelier Els je 
mee op een boeiende interactieve tocht doorheen de won-
dere wereld van losse thee en tisanes.
Wat is thee? Welke soorten bestaan er? Hoe bereid je deze 
opdat smaak en werking optimaal tot hun recht komen? 
Wat doet thee met je lichaam? Hoe realiseer je foodpairing 
met thee? Hoe beleven ze thee in andere culturen?
Tijdens een ontdekkingstocht waarbij alle zintuigen in het 
werk worden gesteld en degustatie centraal staat, krijg je 
op deze en nog veel andere vragen uitgebreid antwoord.

Data: 6 zaterdagen van 14 tot 16 uur
1-8-22-29 oktober, 12-19 november
Plaats: lokaal 12
Bijdrage: 110 EUR
Materiaalkost: 15 EUR te betalen aan de begeleiding bij 
de eerste les
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: FI2022N99

Unieke kruidenwandeling zie pagina 65

YOGA NIDRA + MEDITATIE

Een namiddagreeks met Sofie Jambers, yogadocente

Wil je een moment voor jezelf? Hou je ervan om via yoga 
en meditatie heerlijk te ontspannen? Dan is deze reeks vast 
iets voor jou. We combineren medidaties (vnl. Uit de kun-
dalini yoga) en yoga nidra.  Deze yogabeoefening vraagt 
weinig of geen fysieke inspanning. Je hoeft dus geen er-
varing te hebben met yoga om te kunnen deelnemen. Voor 
we starten met de bodyscan doen we ademhalings- en 
opwarmingsoefeningen en een meditatie. Op deze manier 
worden stress en spanning los gelaten en komt je zenuw-
stelsel tot rust. Yoga nidra maakt gebruik van de bodyscan, 
positieve affirmaties en visualisaties. Hierdoor komen de 
hersengolven op een andere, meer langzame frequentie.
In deze frequentie rust het lichaam en krijgt het de kans 
om terug op te laden. Met als resultaat een uitgerust en 
ontspannen gevoel. Yoga nidra is een zeer toegankelijke 
techniek die focust op je welbevinden.
De lessen staan meestal in het teken van een bepaald the-
ma en verlopen als volgt:
* Pranayama (ademhalingsoefening)
 • Warming-up (easy yoga)
 • Poses met behulp van props 
* Meditatie of bodyscan en visualisatie 

Deze combinatie van easy yoga, kundalini yoga medidaties 
en yoga nidra is haalbaar voor jong en oud. Het is 1,5 uur 
me-time. Het is ook perfect mogelijk om in de voormiddag 
kundalini yoga en in de namiddag yoga nidra te volgen. 
Op deze manier creëer je een soort workshop voor jezelf. 
Waarbij je tijdens de voormiddag kracht en flexibiliteit op-
bouwt en je lichaam laat ontgiften. Tijdens de namiddag 
kunnen je lichaam en geest volledig herstellen en tot rust 
komen. Een ideale combinatie dus! Draag warme, comfor-
tabele kledij, alsook gezellige, warme sokken.

Data: 8 vrijdagen van 13.30 tot 14.45 uur
30 september, 7-21-28 oktober, 18-25 november, 9-16 
december
Plaats: lokaal DO
Bijdrage: 90 EUR
Mee te brengen materiaal: zie www.vrijeateliers.be
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: FI2022NB107

KUNDALINI YOGA  

Een voormiddagreeks met Sofie Jambers, yogadocente

Wil je je lichaam en geest op een actieve manier ontspan-
nen? Hou je van een speelse, dynamische en muzikale 
yogabeoefening? 
Kundalini yoga wordt ook wel “happy yoga” genoemd. De 
dynamische oefeningen, ademtechnieken, helende man-
tra’s en meditaties brengen je energie, vitaliteit en draag-
kracht. Vaak verminderen lichamelijke klachten en ben je 
in staat in je kracht te blijven tijdens woelige periodes in je 
leven. Dankzij kundalini yoga kom je steeds meer in balans 
en sta je in directe verbinding met de zonnige kant van 
jezelf en van het leven. Regelmatige beoefening van deze 
yoga geeft je rust, een vrolijk gemoed en een energiek ge-
voel. Je intuïtie en vertrouwen in het leven nemen toe. 

De lessen zijn heel afwisselend. Sommige lessen zijn heel 
rustig en zacht, terwijl andere up tempo en fysiek uitda-
gend kunnen zijn. In deze yogavorm zijn de asana’s (hou-
dingen) niet prioritair. Het gaat meer om de totaalbeleving. 
Er is geen yoga ervaring, maar wel een zekere fysieke fit-
heid vereist. De les verloopt meestal als volgt: 

* intunen
* pranayama (ademhalingsoefening)
* warming up (opwarmingsoefeningen) 
* kriya (set yoga oefeningen met een bepaald doel, bv. ver-
sterken van de rug)
* meditatie (met of zonder mantra)
* ontspanning in shavasana
* afsluiten 

Bij dit alles luisteren we steeds naar ons lichaam! 

Data: 8 vrijdagen van 11 tot 12.30 uur
30 september, 7-21-28 oktober, 18-25 november, 9-16 
december
Plaats: lokaal DO
Bijdrage: 110 EUR
Mee te brengen materiaal: zie www.vrijeateliers.be
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: FI2022NA107

workshop

50 51



YOGA EN/OF MEDITATIE OP MAAT

Een namiddagreeks met Sofie Jambers, yogadocente

Last van stress?  Loopt het even niet goed in je leven? Heb 
je ondersteuning nodig op je pad?
Heb je specifieke behoeften of bepaalde beperkingen?
Dan is yoga/meditatie op maat misschien iets voor jou. Ook 
wanneer groepslessen je niet aanspreken of de data van 
de groepslessen niet in je agenda passen, kan je beroep 
doen op privéles. Hoe gaan we te werk? Je geeft jouw wen-
sen, verwachtingen en specifieke behoeften aan.
Samen gaan we op zoek naar jouw noden en doelen. Op 
basis daarvan wordt een individueel programma specifiek 
voor jou opgesteld. Stap voor stap worden houdingen, me-
ditaties en ademhalingsoefeningen aangeleerd. Het is ze-
ker bevorderlijk als je ook thuis verder oefent. 
Tot binnenkort!

Data: 4 vrijdagen van 15 tot 15.45 uur (45 min. Individu-
ele les per leerling)
30 september, 21 oktober, 25 november, 16 december
Plaats: lokaal DO
Bijdrage: 160 EUR
Mee te brengen materiaal: zie www.vrijeateliers.be
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: FI2022N107

OF

Data: 4 vrijdagen van 16 tot 16.45 uur (45 min. Individu-
ele les per leerling)
30 september, 21 oktober, 25 november, 16 december
Plaats: lokaal DO
Bijdrage: 160 EUR
Mee te brengen materiaal: zie www.vrijeateliers.be
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: FI2022NC107

OF

Data: 4 vrijdagen van 17 tot 17.45 uur (45 min. Individu-
ele les per leerling)
30 september, 21 oktober, 25 november, 16 december
Plaats: lokaal DO
Bijdrage: 160 EUR
Mee te brengen materiaal: zie www.vrijeateliers.be
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: FI2022ND107

FIJNGEVOELIGHEID ALS KRACHT

Een namiddagreeks met Sofie Jambers, yogadocente

Ben je op zoek naar tools om beter met je fijngevoeligheid 
om te kunnen en om onverwerkte emoties en nutteloze 
patronen los te laten? Wil je meer te weten komen over 
Oosterse psychologie en spiritualiteit en hoe je deze toe 
kan passen? Ben je bereid om yoga en meditatie te in-
tegreren in je dagelijks leven? Tijdens deze reeks komen 
verschillende onderwerpen aan bod. We belichten eerst de 
theoretische kant en reiken inzichten aan. Vervolgens gaan 
we aan de slag met yoga en meditatie. Je krijgt alle oefe-
ningen op papier, zodat je er ook thuis mee verder kan. De 
onderwerpen worden deels in samenspraak met de groep 
bepaald.
Mogelijke onderwerpen zijn:
Verbindende communicatie
Energetisch en emotioneel ontgiften
Energetische anatomie (chakra’s en meridianen)
Hoe blokkades en karmische patronen opruimen? 
Positieve mindset, de kracht van je gedachten
De invloed van de maan
Mindfulness …
Wat is de uitkomst?
Je ontdekt je eigen kracht en potentieel en komt dichter bij 
je (ware) zelf. Je krijgt yoga, ademhalings- en meditatie-
technieken aangeleerd om jezelf terug in balans te bren-
gen.  Je welbevinden zal toenemen, omdat je ook leert hoe 
je thuis zelf aan de slag kan met yoga en meditatie.
Voor wie?
Er is geen voorkennis verreist. Voor iedereen die zijn/ haar 
fijngevoeligheid soms als een last ervaart en/ of gewoon 
graag lekker in z’n vel wil zitten en bereid is daarvoor re-
gelmatig aan yoga en meditatie te doen.

Data: 5 vrijdagen van 15.15 tot 18.15 uur
23 september, 7-28 oktober, 18 november, 9 december
Plaats: lokaal DO
Bijdrage: 140 EUR
Mee te brengen materiaal: zie www.vrijeateliers.be
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 17 september
Cursuscode: FI2022N108

VERWENMASSAGE VOOR HANDEN EN ARMEN

Een avond met Hildegarde De Meulenaere, 
massagetherapeut

Onze handen en armen zijn heel de dag in de weer. Ze ver-
dienen dus wel wat extra zorg. Met deze massage gebeurt 
dat. Het is een heel eenvoudige massage die bij iedereen 
dus ook bij kinderen, ouderen of zieken kan toegepast wor-
den.  Iedereen houdt van de aanraking en de geur van de 
olie. Ze is makkelijk om te leren en om te geven. Geen 
voorkennis vereist. 
Tip: kom met 2 dan kan je daarna deze massage uitwis-
selen. Ook alleen ben je welkom.

Datum: maandag 26 september van 19.30 tot 22 uur
Plaats: lokaal 12
Bijdrage: 30 EUR
Materiaalkost: 2 EUR te betalen aan de begeleiding
Mee te brengen materiaal: zie www.vrijeateliers.be
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: FI2022N96
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RELAXATIEOEFENINGEN OM TOT RUST TE KOMEN

Een avond met Hildegarde De Meulenaere, massagetherapeut

Om een gezonde geest te hebben in een gezond lichaam is het 
heel belangrijk om je stress te beperken. Tijdens deze work-
shop leer je enkele eenvoudige technieken die je thuis kunt uit-
voeren en je helpen om je te ontspannen. Ze kunnen je helpen 
om beter te slapen. Dit alles geeft je meer innerlijke rust.  Je 
wordt veel minder snel overspoeld door al wat er om je heen 
gebeurt. Je staat steviger in je schoenen.

Datum: maandag 5 december van 19.30 tot 22 uur
Plaats: lokaal 12
Bijdrage: 30 EUR
Mee te brengen materiaal: zie www.vrijeateliers.be
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 29 november
Cursuscode: FI2022NC96

ANTI-STRESSMASSAGE VAN HOOFD EN GEZICHT

Een avond met Hildegarde De Meulenaere, massagetherapeut

Hoofdpijn, gespannen gezicht, piekeren, slecht slapen, stress, 
onrust ...  klachten die meer en meer voorkomen in deze stres-
serende tijd.  Deze massage brengt ontspanning en rust in je 
hoofd. Je ervaart een ontspannen gevoel in heel je lichaam. 
Ook als je nog nooit gemasseerd hebt, kan je deze massage 
aan een ander geven. Geen voorkennis vereist. 
Tip: kom met 2 dan kan je daarna deze massage uitwisselen.  
Ook alleen ben je welkom.

Datum: maandag 17 oktober van 19.30 tot 22 uur
Plaats: lokaal 12
Bijdrage: 30 EUR
Mee te brengen materiaal: zie www.vrijeateliers.be
Materiaalkost: 2 EUR te betalen aan de begeleiding
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 11 oktober
Cursuscode: FI2022NB96

ONTSPANNEN SPIEREN GEVEN MINDER PIJN

Een avond met Hildegarde De Meulenaere, massagetherapeut

Een groot deel van het lichaam noemt fascia. Zo o.a. onze 
spieren. Fascia kan verkleven en daardoor spierspanning en 
spierpijnen geven. Krom lopen is daar ook een gevolg van. Je 
kan heel veel voorkomen door de verklevingen van de fascia 
op een eenvoudige manier los te maken. Deze workshop is een 
kennismaking met de basis van blocktherapy. Na de les ken 
je enkele technieken die je thuis veilig kan doen om zo stilaan 
meer soepelheid en minder spierpijn te ervaren.

Datum: maandag 14 november van 19.30 tot 22 uur
Plaats: lokaal 12
Bijdrage: 30 EUR
Mee te brengen materiaal: zie www.vrijeateliers.be
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 8 november
Cursuscode: FI2022NE96

INTERIEUR EN PERSOONLIJKHEID

Een avondreeks met Cindy Ferket

Word je eigen interieurstylist van je woning.
De workshop zit boordevol informatie over het veranderen/
aanpassen en analyseren van je interieur volgens je per-
soonlijkheid. Samen met jullie ga ik op pad om de juiste sfeer 
te creëren. We bekijken verschillende interieurstijlen van Bo-
hemian Chic tot Feng Shui. Ik geef tips & tricks i.v.m. kleur, 
stijl en materialen. Dit alles resulteert in een eigen creatief 
gemaakt moodboard waarmee je thuis aan de slag kan.

Data: 4 dinsdagen van 19 tot 21 uur
8-15-22-29 november
Plaats: lokaal 10
Bijdrage: 40 EUR
Mee te brengen materiaal: zie www.vrijeateliers.be
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 25 oktober
Cursuscode: FI2022N109

WARDROBE COACHING

Een avondreeks met Cindy Ferket

Wil je je look verbeteren zonder een hele garderobe aan te 
passen, miskopen vermijden door een beter inzicht en wil 
je van ‘less’... ‘more’ maken ?
In deze interactieve workshop gaan we op zoek naar jouw 
eigen unieke stijl en kom je te weten wat jouw persoon-
lijke ‘musthaves’ zijn. Door te kijken naar jouw pasvormen 
rekening te houden met jouw persoonlijkheid, kan er een 
gericht stijladvies gegeven worden.
Dit wordt alvast een aanzet tot jouw unieke capsule 
wardrobe!

Data: 4 dinsdagen van 19 tot 21 uur
4-11-18-25 oktober
Plaats: lokaal 10
Bijdrage: 55 EUR
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 27 september
Cursuscode: FI2022N94
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VERRASSEND LEKKER UIT MIDDEN-OOSTEN
Samen koken en babbelen

Een voormiddag met een vrijwilliger van Refu Interim 
i.s.m. Avansa Waas-en-Dender

Onder begeleiding van een vrijwilliger van Refu Interim ko-
ken we samen een gerecht uit de Midden-Oosterse keu-
ken. Vermoedelijk wordt het Syrië, Palestina of Iran. We 
eten en praten samen over het land en zijn gastronomie.
Refu Interim is een organisatie die vrijwilligerswerk zoekt 
voor mensen die nieuw zijn in België. Hun vrijwilligers ko-
men uit zowat alle landen ter wereld en spreken heel wat 
talen. Via het vrijwilligerswerk versterken ze hun netwerk, 
oefenen ze hun Nederlands en zetten ze hun vele talenten 
in. Zo zijn er heel veel mensen die graag en lekker koken. 
één van de vrijwilligers van Refu Interim, bijgestaan door 
een educatief medewerker, leert je stapsgewijs een recept 
of een menu klaarmaken uit een zijn of haar land. Daar-
na eten we samen en praten we verder over dit land, de 
mensen op de vlucht, de gastronomie, enz. Wie onze kok 
wordt en uit welk land hij of zij komt, is nu nog niet duidelijk. 
Gezien de onzekere situatie waarin veel nieuwkomers zit-
ten, kunnen we dit maar vastleggen kort voor de activiteit 
plaatsvindt. Wel bepalen we vooraf dat het iemand uit het 
Midden-Oosten wordt. De Syrische, Palestijnse of Iraanse 
keuken zijn de grootste kanshebbers. Kom kennismaken. 
Kom proeven van het eten, van het land en zijn verhalen.
Zelf mee te nemen: een keukenschort en een aardappel-
mesje

Datum: zondag 20 november van 10 tot 13.30 uur
Bijdrage: 28 EUR (22 EUR - met korting) 
Plaats: Rode Kruisstraat 23
Inschrijven zie pagina 13

PIEKEREN HANTEREN KAN JE LEREN
(H)erken je denkfouten en leer ze ombuigen

Een avond met Patrick De Decker, vormingswerker 
i.s.m. Avansa Waas-en-Dender

Loop je vaak te tobben over dingen waar je geen grip op hebt 
of geen oplossing voor kan vinden? In deze lezing maken we 
kennis met storende denkfouten en krijg je praktische tips om 
te leren omgaan met piekeren.
Waarom ben ik toch zo? Waarom overkomt mij dat weer? 
Wat zal die van mij vinden? Waarom lukt mij dat nooit? Wat 
zou daar achter zitten? Word jij ook regelmatig geplaagd 
door dergelijke piekervragen waarop met de beste wil van de 
wereld geen sluitend antwoord te verzinnen valt? 
Waarschijnlijk heb je al door dat, alle goede bedoelingen ten 
spijt, het overgrote deel van de energie die piekeren opslorpt 
niet naar de oplossing van het probleem gaat, maar naar het 
uitvergroten en verdiepen ervan.  Daarom is piekeren een 
ernstig energielek. Het laat je in een inactiviteitsval lopen die 
zichzelf versterkt en je steeds meer uitput.  Gelukkig is pieke-
ren geen ongeneeslijke ziekte. Piekeren is vooral een slech-
te gewoonte. Een zeer storende denkvervuiling. Cognitieve 
psychologie spitst zich toe op de aanpak van denkfouten en 
leert ons dat eens we erin slagen om ze te ontdekken, we ze 
ook kunnen leren ombuigen. 
In deze lezing gaan we dieper in op het verschijnsel piekeren 
en worden een aantal praktische tips voor ‘Eerste Hulp bij 
Piekeren (EHBP)’ meegegeven. 

Datum: dinsdag 11 oktober van 19.30 tot 22 uur
Bijdrage: 9 EUR (4.50 EUR - met korting) 
Plaats: Rode Kruisstraat 23
Inschrijven zie pagina 13

HAAL HET MAXIMUM UIT MINIMALISME
Leer eenvoudig gelukkig zijn met minder

Een avond met Virginie Vandaele is levenskunstenares, 
praktisch filosoof, coach en auteur i.s.m. Avansa 
Waas-en-Dender

Ontdek de basisprincipes van minimalisme voor meer rust 
en geluk in je leven. Auteur en minimalismecoach Virgi-
nie Vandaele nodigt je uit tot reflectie en geef je concrete 
handvatten en tips mee om onmiddellijk toe te passen.
Deze interactieve lezing is gebaseerd op het gelijknamige 
boek dat Virginie Vandaele schreef over minimalisme. De 
toepassing van deze praktische filosofie belooft u meer ge-
luk en rust in je leven. De avond begint met een meer the-
oretisch gedeelte waarin volgende vragen aan bod komen: 
Wat is Minimalisme nu juist? Vanwaar komt het? Waarom 
is het net nu zo populair? Hoe helpt het me gelukkiger zijn 
en meer rust vinden? Het gaat over meer dan enkel fysiek 
ontspullen. Vervolgens gaan we in dialoog. Virginie nodigt 
je uit tot reflectie en geef je concrete handvatten en tips 
mee om het geleerde onmiddellijk thuis toe te passen. In-
schrijven is noodzakelijk.

Datum: maandag 24 oktober van 19.30 tot 21.30 uur
Bijdrage: 11 EUR (5.50 EUR - met korting) 
Plaats: Rode Kruisstraat 23
Inschrijven zie pagina 13

GA JE MEE VERWANDEREN?
Herfstwandeling in het Stropersbos met 
verstillen en vertragen

Een namiddag met Doreen Coeckelbergh, 
Febe Busseniers, Vrijzinnig humanistisch consulent 
i.s.m. Avansa Waas-en-Dender

Ga je mee  verwanderen? Wandelen, verwonderen en de-
len van ervaringen: dat is wat we gaan doen. We combine-
ren een korte wandeling in het Stropersbos met momenten 
van stilstaan en de uitnodiging om ten volle te beleven. Het 
vertragen en verstillen betekent dat we geen 3u actief gaan 
stappen, wel zijn we 3u onderweg voor een traject van 
maximum 5 km. Febe en Doreen zijn je gastvrouwen ter 
plaatse. Van harte welkom om mee te beleven, beschou-
wen en ervaren! 
Praktisch : voorlopige plaats van afspraak: Stropersstraat 
63, Stekene. Indien deze nog verandert, brengen we je op 
de hoogte. Noodnummer de dag zelf: 0468 11 40 52.

Datum: woensdag 12 oktober van 13.30 tot 16.30 uur
Bijdrage: gratis 
Plaats: Stropersbos Kemzeke, De Stropersstraat, Kemzeke
Inschrijven zie pagina 13
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VERBINDEND COMMUNICEREN MET EFFECT
Leer open, oprecht en assertief in gesprek gaan

Een avondreeks met Jürgen Braeckevelt, Loopbaan-, 
stress- en burn-out coach, systemisch coach, NLP-
Master Practitioner, relaxatietherapeut i.s.m. Avansa 
Waas-en-Dender

Communicatie loopt dikwijls vast. Je verdrinkt in of reageert 
vanuit emotie, net zoals de ander. En hoe vaak word je daar-
bij dan niet gekwetst door die ander en ben jij ook (onge-
wild) kwetsend naar anderen toe? Verlies je soms zelfs je 
zelfcontrole? Dan kom je geen stap vooruit, integendeel... 
Verbindende communicatie helpt je om duidelijk te krijgen 
wat voor jou belangrijk is en wat je nodig hebt. Je zegt op 
een effectieve en respectvolle manier wat je stoort en wat 
je waardeert. Zonder verwijten en vanuit gelijkwaardigheid. 
Doordat je op een empathische manier luistert, hoor je ook 
makkelijker wat anderen nodig hebben. Je verliest je niet in 
de verwijten of oordelen die de ander uitspreekt. Je lost con-
flicten samen op en vindt duurzame oplossingen voor pro-
blemen. Open, oprechte en assertieve communicatie vanuit 
het hart. Met de nodige zelfempathie (de eigen gevoelens 
en noden erkennen) en empathie voor de gevoelens en no-
den bij de gesprekspartner, dat is verbindende communica-
tie. In deze vorming gaan we heel praktisch aan de slag om 
dit in de vingers te krijgen. Je leert effectiever en efficiënter 
communiceren. 
Opgelet! Dit is een 3-delige reeks. Je schrijft in voor de 
volledige reeks, niet voor een aparte sessie. Inschrijven is 
noodzakelijk.

Data: 3 donderdagen van 19.30 tot 22 uur
10-17-24 november
Bijdrage: 27 EUR (13.50 EUR - met korting) 
Plaats: Rode Kruisstraat 23
Inschrijven zie pagina 13

HOE ACTIEF ZIJN ONZE SENIOREN?
Over sociale en maatschappelijke participatie van 
ouderen

Een avond met Sarah Dury, Assistent Professor aan de 
VUB en Toon Vercauteren, doctorandus  Belgian Ageing 
Studies i.s.m. Avansa Waas-en-Dender

Het aantal ouderen in onze samenleving neemt toe. Maar 
waar vinden we hen tegenwoordig? Zijn het lezers? Tuiniers? 
Of gaan ze liever wandelen of fietsen? Pikken ze regelmatig 
een filmpje mee of zijn het concertgangers? Gaan ze naar 
het volwassenenonderwijs of zijn ze actief in het vereni-
gingsleven. Zorgen ze voor hun kleinkinderen? Kunnen zij 
voldoende digitaal mee om volwaardig deel te nemen aan de 
samenleving? 
De Vrije Universiteit Brussel deed uitgebreid onderzoek naar 
de participatie van ouderen en brengt hierover verslag uit. 
Waarover gaat het als we spreken van maatschappelijke of 
van sociale participatie? Welke profielen van senioren zijn 
actief in welke middens? Welke senioren vallen uit de boot? 
En wat zijn dan de drempels die ze ervaren? Kunnen we die 
participatie van ouderen versterken? En hoe doen we dat 
dan wel? Sarah Dury is Assistent Professor aan de VUB, 
Toon Vercauteren is doctorandus. Beiden zijn betrokken bij 
Belgian Ageing Studies.

Datum: donderdag 24 november van 19.30 tot 21.30 uur
Bijdrage: 11 EUR (5.50 EUR - met korting) 
Plaats: Rode Kruisstraat 23
Inschrijven zie pagina 13
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DE MOEDIGE WEG VAN VERKRACHT NAAR 
VEERKRACHT

Een avond met Lore Baeten i.s.m. bibliotheek 
Sint-Niklaas en Avansa Waas-en-Dender

Wanneer je verkracht wordt, dan breekt er iets. Je lichaam, 
je tederheid, je onschuld, je hart. Wanneer je verkracht 
wordt, dan zit je volledig aan de grond. Hoe leer je opnieuw 
recht te staan? 
Lore Baeten heeft jaren gezocht naar een manier om haar 
verkrachting te begrijpen en te plaatsen. Vandaag beseft 
ze dat het deel van haarzelf is, iets dat ze moet en wil er-
kennen in plaats van verdringen. Erover zwijgen is geen 
optie meer. Ve(e)rkracht is een boek voor iedereen die wil 
verwerken, loslaten en begrijpen, dat wat vaak niet te be-
grijpen valt. Het is de moeilijke en vaak eenzame weg van 
verkracht naar veerkracht. Een zoektocht vol pijn, onbegrip, 
angst, maar vooral ook liefde en geluk. 
Auteur Lore Baeten werkte voor haar boek samen met 
PUNT vzw: een advies- en informatiecentrum over seksu-
eel grensoverschrijdend gedrag en een eerste aanspreek-
punt voor slachtoffers en omgeving. In Ve(e)rkracht geven 
ze vanuit hun expertise tips en advies over het verwerken 
van seksueel misbruik. Een deel van de opbrengst schenkt 
de auteur aan PUNT vzw. 
Deze lezing kadert in de internationale campagne ‘ Orange 
the world‘ tegen geweld tegen meisjes en vrouwen. Want 
geweld op vrouwen is helaas nog steeds alomtegenwoordig. 

Datum: dinsdag 29 november van 19.30 tot 21.30 uur
Bijdrage: 5 EUR (2.50 EUR - met korting) 
Plaats: Bibliotheek Sint-Niklaas, Hendrik Heymanplein 3, 
Sint-Niklaas
Inschrijven zie pagina 13 
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ACTUALITEIT & GESCHIEDENIS

IMPRESSIONISME EN NEO-IMPRESSIONISME

Een namiddagreeks met Tineke Coppens

Door deze cursus kunstgeschiedenis te volgen ga je op een 
andere manier naar kunstwerken kijken. Je leert namelijk alles 
over aspecten die van invloed zijn geweest toen een bepaald 
kunstwerk gemaakt werd. Het tijdsbeeld, de bedoelingen van 
de kunstenaar en tot welke stroming het kunstwerk behoort. 
Kunstgeschiedenis is zeer breed en beslaat bijvoorbeeld ar-
chitectuur, beeldende kunst, dans, theater, film en muziek.
Gedurende 3 opeenvolgende weken kan je alles te weten 
komen over het impressionisme, neoimpressionisme tot het 
expressionisme. De lessen worden rijkelijk geïllustreerd met 
beeld- en filmfragmenten en er worden verwijzingen gegeven 
naar musea bezoeken, kunstenaarsfilms, boeken ...
Een cursus kunstgeschiedenis is geschikt voor iedereen.
We beleven samen een boeiende reis doorheen de tijd, de 
schoonheid, de kleuren ... we genieten van de kunstwerken, 
het gezellig samenzijn en je verrijkt jezelf met nieuwe kennis.

Data: 3 maandagen van 13 tot 15 uur
10-17-24 oktober
Plaats: lokaal 13
Bijdrage: 25 EUR
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 4 oktober
Cursuscode: ACT2022N01
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KUBISME EN EXPRESSIONISME

Een namiddagreeks met Tineke Coppens

Door deze cursus kunstgeschiedenis te volgen gaat u op een 
andere manier naar kunstwerken kijken. U leert namelijk al-
les over aspecten die van invloed zijn geweest toen een be-
paald kunstwerk gemaakt werd. Het tijdsbeeld, de bedoelin-
gen van de kunstenaar en tot welke stroming het kunstwerk 
behoort. Kunstgeschiedenis is zeer breed en beslaat bijvoor-
beeld zowel architectuur, beeldende kunst, dans, theater, film 
en muziek. 

Gedurende 3 opeenvolgende weken kan je alles te weten 
komen over kubisme en expressionisme. De lessen worden 
rijkelijk geïllustreerd met beeld- en filmfragmenten en er wor-
den verwijzingen gegeven naar musea bezoeken, kunste-
naarsfilms, boeken…

Een cursus kunstgeschiedenis is geschikt voor iedereen.
We beleven samen een boeiende reis doorheen de tijd, de 
schoonheid, de kleuren… we genieten van de kunstwerken, 
het gezellig samenzijn en je verrijkt jezelf met nieuwe kennis.
Dit kan voor de deelnemers van de cursus impressionisme 
en neo-impressionisme een vervolgcursus zijn maar je hoeft 
deze niet gevolgd te hebben om bij deze aan te sluiten!

Data: 3 maandagen van 13 tot 15 uur
14-21-28 november
Plaats: lokaal 13
Bijdrage: 25 EUR
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 8 november
Cursuscode: ACT2022N02

DUURZAAMHEID, NATUUR & MILIEU

KONING ZOEKT WONING
Humoristisch poppentheater over 
het thema armoede

Een avond met Dieter Vanoutrive, voorzitter vzw 
Pedrolino, speler, tekstschrijver, regisseur i.s.m. 
bibliotheek Sint-Niklaas en Avansa Waas-en-Dender

In dit humoristische poppentheater krijg je een inkijk in het 
leven van mensen in armoede. Deze voorstelling luidt de 
Week van de Duurzame Gemeente in met als thema ‘Leave 
no one behind’ oftewel ‘Laat niemand achter’.
Het poppentheater gaat over Koning Filip die door onvoor-
ziene omstandigheden op straat komt te staan. Hij gaat op 
zoek naar een huis op de krappe huurmarkt. En dat is niet 
zo eenvoudig als hij had gedacht. Volg zijn avonturen in 
deze confronterende en plezante voorstelling. 
Deze voorstelling luidt in Sint-Niklaas de Week van de Duur-
zame Gemeente in met als thema ‘Leave no one behind’ 
oftewel ‘Laat niemand achter’. GRATIS, maar inschrijven is 
noodzakelijk 

Datum: maandag 19 september van 20 tot 21.30 uur
Plaats: bibliotheek Sint-Niklaas, 
Hendrik Heymanplein 3, Sint-Niklaas
Bijdrage: gratis 
Inschrijven zie pagina 13

OVERLEVEN IN EEN STAD
Op safari in het stadspark van Aalst

Een voormiddag met Bart Backaert 
i.s.m. Avansa Waas-en-Dender

Rasechte verteller leidt je rond in een niet-zo-klassiek stads-
park. Bart Backaert is gepassioneerd hoofdbrigadier van de 
Aalsterse groendienst. Hij neemt je graag mee op tocht in 
het stadspark van Aalst. Oorspronkelijk een klassiek proper 
park. Ondertussen uitgegroeid tot een hotspot met hoge 
ecologische waarde. Faut le faire. En dat deed Bart. Hij ver-
telt over de beheersprincipes, de verschillende boomsoor-
ten, de link met klimaatverandering. De rol van biodiversiteit 
en hoe hij deze creëerde in dit park op nauwelijks 800 meter 
van de Grote Markt. 
Noodnummer de dag zelf: 0468 11 40 52. 

Datum: zondag 23 oktober van 10 tot 12 uur
Bijdrage: 3 EUR (1.50 EUR - met korting) 
Plaats: Stadspark Aalst, Burgemeestersplein (einde 
Parklaan), Aalst
Hoe te bereiken? > op 15 minuten stappen van NMBS-
stations Aalst en Erembodegem ? aan bushaltes Aalst 
Blanckaertdreef (lijn 31, 32, 33) en Aalst-Park (lijn 2) 
‘tussen fietsknooppunten 33  35 (hoofdingang) 
Inschrijven zie pagina 13
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WATERVRIENDELIJKE KLIMAATTUIN
Ontharden en beplanten

Een avond met erkend VELT-lesgever i.s.m. Avansa 
Waas-en-Dender

Een mooie tuin, ook bij extreme droogte en overvloedige 
regenval? Het kan. Klimaatverandering zorgt voor langdu-
rige droogtes en intense regenbuien - met watertekorten en 
overstroming tot gevolg. Dat hebben we al in levende lijve 
ondervonden. Tegelijkertijd is er zoveel verharding waardoor 
regenwater niet in de bodem kan indringen. Wapen je tegen 
waterellende in je eigen tuin. Zorg voor een betere water-
huishouding door verharding uit te breken in je tuin. Maak 
plaats voor planten, bomen en struiken. In deze infosessie 
bekijk je wat de mogelijkheden zijn voor jouw terras, tuinpad 
en oprit. Daarnaast krijg je ook praktische informatie voor 
het starten van een geveltuintje. Inschrijven is noodzakelijk.

Datum: maandag 14 november van 19.30 tot 22 uur
Bijdrage: 9 EUR (4.50 EUR - met korting) 
Plaats: Rode Kruisstraat 23
Inschrijven zie pagina 13

CIRCULAIRE ECONOMIE VOOR STARTERS

Infosessie door Isabelle van kleinerevolutie.org i.s.m. 
Avansa Waas-en-Dender

Black Friday ken je waarschijnlijk als de hoogdag voor oever-
loos aankoopgedrag. Maar wist je ook dat de maandag ervoor 
bekend staat als Circular Monday? Tijd dus om op deze dag 
nader uit te zoeken wat circulaire economie betekent. Auto-
delen of gemeenschapsmunten klinken je misschien redelijk 
bekend in de oren. Maar kan je ook vertellen wat CCU, open 
source of zeldzame aarden zijn? 
Journaliste Isabelle Vanhoutte verheldert het met een korte 
intro over circulaire economie en het begrip donuteconomie. 
Daarna krijg je aan de hand van drie inspirerende cases een 
extra inkijk in de circulaire economie. Zowel knelpunten als 
kansen komen aan bod.  Isabelle put hiervoor uit haar boek 
‘Het ABC van de circulaire economie’. Voorafgaand aan het 
boek maakte ze een roadtrip in Vlaanderen, samen met een 
vormgever en een fotograaf. 

Datum: maandag 21 november van 20 tot 21.30 uur
Bijdrage: gratis
Plaats: Rode Kruisstraat 23
Inschrijven zie pagina 13
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Andere culturen:
Molenbeek door de ogen van een Molenbekenaar blz 10

Filosofie & persoonlijkheidsvorming:
Ga je mee verwanderen?    blz 57

Duurzaamheid, natuur & milieu:
Overleven in een stad    blz 63

BEZOEK AAN OPVANGCENTRUM WESTAKKERS
Hoe voelt het om nieuwkomer te zijn in België?

Een namiddag met Daphné Verhelst i.s.m. Avansa 
Waas-en-Dender

Op deze rondleiding in het Rode Kruisopcentrum Westakkers 
krijg je een grondig beeld over hoe het is om nieuwkomer te zijn 
in België. Je krijgt inzicht in de asielprocedure en in de prakti-
sche kant van samenwonen in een collectief opvangcentrum. 
Wat zijn de rechten en plichten van een verzoeker om interna-
tionale bescherming? Mag je als verzoeker werken? Kunnen 
kinderen naar school? 
Je komt het op een interactieve manier te weten! Noodnummer: 
04 94 11 11 09.

Datum: zondag 30 oktober van 14 tot 16 uur
Plaats: Opvangcentrum Westakkers, 
Grote Baan 111, Sint-Niklaas
Bijdrage: 5 EUR (2,50 EUR - met korting) 
Inschrijven zie pagina 13

CULTURELE UITSTAPPEN

BEZOEK AAN KRUIDENKWEKERIJ CLAUS
Unieke kruidenwandeling

Een voormiddag met Lode Claus, Kruidenkweker 
i.s.m. Avansa Waas-en-Dender

Al meer dan 100 jaar kweekt de familie Claus kruiden. Alle-
daagse kruiden zoals tijm en laurier prijken naast veel minder 
gekende kruiden. Tijdens een unieke rondleiding wandel je 
door de aangelegde kruidentuin en komt langs een showtuin 
met bijzondere kruidachtige bomen, struiken en planten. Leer 
meer over het kweken, gebruiken en verzorgen van kruiden 
via verhalen uit de kruidentuin en de serres. Van diverse krui-
den leer je meer over oorsprong, gebruik, geneeskundige 
kracht en bijzondere weetjes. Regelmatig kan je voelen, proe-
ven, en/of ruiken aan bepaalde kruiden. Afsluiten doen we in 
stijl: met kruidenthee en kruidig hapje in de orangerie (inbe-
grepen in de prijs) .  
Inschrijven is noodzakelijk. Noodnummer de dag zelf: 0468 
11 40 52.

Datum: zaterdag 1 oktober van 10 tot 12 uur
Bijdrage: 12 EUR (10 EUR - met korting) 
Plaats: Kruidenkwekerij Claus, 
Beerstraat 1, Kruishoutem
Hoe te bereiken? Vanaf NMBS-station Waregem: - Neem 
bus 59 - Stap uit halte Nokeredorpstraat - Wandel een 
kwartiertje tot aan Beerstraat 1 of www.carpool.be 
Inschrijven zie pagina 13
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FLAMENCO

Van absolute beginner tot supergevorderd, 
met Xanthe Rodts 
 
Stap voor stap worden jullie ondergedompeld in de Spaanse 
ritmes (palo’s) met bijhorende arm- en handbewegingen (pos-
turas), voetstampen (zapateado) en handklappen (palmas). 
Jong en oud, man en vrouw, samen of alleen, kortom ieder-
een die gevoel voor ritme en affiniteit heeft met flamenco, 
Spanje en alles wat erbij hoort, is welkom. Olé! De cursussen 
lopen over een volledig schooljaar, van september tot juni, 
met herinschrijving in januari 2023. Natuurlijk kan je ook ver-
schillende lessen en niveaus met elkaar combineren!

Xanthe Rodts begon zo veel jaar geleden zelf in de Vrije 
Ateliers aan haar flamencoavontuur. Een flamenco optreden 
werkte zo betoverend op haar waardoor ze als kleine bailaora 
aan de slag ging. Heel wat jaren later blijft flamenco een pas-
sie en iets wat ze dagelijks in- en uitademt. “Mijn favoriete fla-
mencoterm is absoluut ‘duende’. Het woord duende beschrijft 
voor mij exact wat flamenco is. ‘Duende’ is iets wat niemand 
echt kan verklaren maar er wel is. Het is een soort gevoel 
en laat je niet los. Wat zalig is aan flamenco, is dat het nooit 
eindigt. Het is een moment om jezelf te verliezen, focus op 
prachtige muziek en een heerlijke ontsnapping” 

Met uiterst veel plezier deel ik graag mijn passie met jullie. 
In de lessen leg ik niet enkel de focus op choreografie maar 
ook op extra’s en creativiteit. Wat kan je bij mij verwachten? 
Experimenteren met stijlen en ritme, focus op techniek, no 
stress en veel jaléo’s. 

DANS
A. Absolute beginners: flamenco nuevo
Flamenco? Wat is dat nu eigenlijk? Flamenco is een gevoel, 
een passie en een uitlaatklep. In deze flamencocursus voor 
absolute beginners maken we kennis met deze wondere 
wereld. De lessen zijn geschikt voor mensen zonder enige 
flamenco danservaring tot dansers met ongeveer 3 jaar er-
varing. We dansen in groep en testen verschillende stijlen uit. 
Zo leren we feestelijke sevillana’s en ontdekken pittige stukjes 
voetenwerk. Deze combineren we tot een sprankelende cho-
reografie! Ontspanning, groepsgevoel, ontdekken van iets 
nieuws en veel passie kenmerken deze flamencocursus voor 
beginners. 

Data: 15 dinsdagen van 18.30 tot 19.30 uur
27 september, 4-11-18-25 oktober, 8-15-22-29 november, 
6-13 december 2022, 10-17-24-31 januari 2023
Plaats: lokaal DO
Bijdrage: 120 EUR
Online inschrijven vanaf 4 september  t.e.m. 21 september
Cursuscode: DA2022N06A

B. Flamenco Dulce 
De danslessen voor iets meer gevorderde dansers zijn op 
maat geschreven voor iedereen vanaf 3 jaar flamenco dan-
servaring. Op een zachte manier en met een extra woordje 
uitleg werken we aan uitgebreide stukjes ‘zapateado’ (voe-
tenwerk) en perfectioneren we onze ‘gesto con mucho arte’ in 
een nieuwe indrukwekkende flamenco choreografie. 

Data: 15 dinsdagen van 19.30 tot 20.30 uur
27 september, 4-11-18-25 oktober, 8-15-22-29 november, 
6-13 december 2022, 10-17-24-31 januari 2023
Bijdrage: 120 EUR
Online inschrijven vanaf 4 september  t.e.m. 21 september
Cursuscode: DA2022N06B

BEZOEK RED STAR LINE MUSEUM ANTWERPEN

Een namiddag met gids museum i.s.m. Avansa Waas-en-
Dender

Twee miljoen passagiers maakten met de stoomschepen van 
Red Star Line de oversteek naar Amerika. Nu is het een museum 
dat je moet gezien hebben, met centraal de verhalen van men-
sen, op zoek naar geluk en een beter leven. Jij koopt ter plaatse 
zelf een ticket. Wij zorgen voor de gids.
Met hun hele hebben en houden in enkele koffers, nemen mil-
joenen mensen tussen 1873 en 1934 de boot van Europa naar 
Amerika, op zoek naar geluk en een beter leven. Het is een 
verhaal over hoge verwachtingen en diepe teleurstellingen. De 
overtocht naar de VS en Canada begint voor velen in de haven-
loods van de Antwerpse Red Star Line, de legendarische rederij 
met rode ster in de vlag. Het Red Star Line Museum begraaft 
zich niet in het verleden. Migratie is van overal en van alle tijden. 
Je treedt in de voetsporen van mensen die je voorouders had-
den kunnen zijn. Vandaag wonen er mensen van over heel de 
wereld in Antwerpen, meer dan 165 verschillende nationaliteiten 
in totaal. En allemaal hebben ze hun eigen verhaal. Een verhaal 
van spanning en angst, maar ook van enthousiasme, avontuur 
en hoop op een betere toekomst. Ook hun verhalen mogen niet 
vergeten worden. Wil je nadien nog naar de tijdelijke tentoonstel-
ling Vooral mens i.v.m. 70 jaar Genève, dan kan dat natuurlijk. 
Inschrijven is noodzakelijk.
Het toegangsticket is niet inbegrepen in de deelnameprijs.
Jij koopt ter plaatse zelf een ticket, of je gebruikt je museumpas. 
Wij zorgen voor de gids. Noodnummer de dag zelf: 0494 11 11 09

Datum: donderdag 29 september van 14 tot 16 uur
Bijdrage: 10 EUR (5 EUR - met korting) 
Plaats: Red Star Line Museum, 
Montevideostraat 3, Antwerpen
Inschrijven zie pagina 13

BEZOEK AAN LOKERSE ALPACABOERDERIJ

Een namiddag met Hilde Colman, Zaakvoerder alpaca-
boerderij i.s.m. Avansa Waas-en-Dender

Wist je dat er op wandelafstand van het station van Lokeren een 
alpacaboerderij bestaat?
Tijdens dit bezoek vertelt Hilde hoe ze op het idee kwam om 
alpaca’s te kweken. Kom alles te weten over voeding en ver-
zorging van deze schattige dieren. Zijn ze effectief schattig en 
waarin verschillen ze van lama’s? Verder krijg je informatie over 
het kweekprogramma en de verwerking van de wol. Ook is er 
aandacht voor de duurzame keuzes die het bedrijf maakt. 
Na de rondleiding praten we na met koffie en gebak (inbegrepen 
in de prijs). Noodnummer de dag zelf: 0468 11 40 52. 

Datum zaterdag 8 oktober van 14 tot 16 uur
Bijdrage: 14 EUR (12 EUR - met korting) 
Plaats De Blije Alpaca, Hulsdongenstraat 6, Lokeren
Hoe te bereiken? Stap een half uurtje vanaf Lokeren 
station of neem vandaar bus 54 richting Aalst en neem 
halte Roggestraat.
Inschrijven zie pagina 13
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C. Flamenco Fiesta, olé con mucho olé 

Heb je minstens 5 jaar danservaring, dan ben je heel erg welkom 
in deze fiësta cursus. We versterken onze spieren met een extra 
portie techniek voor armen en benen. Die pure kracht gaan we 
gebruiken in een ingewikkelde choreografie die we met sjaaltjes, 
waaiers en andere typische flamenco-attributen uitvoeren. We 
dansen natuurlijk sevillana’s à volonté. We maken er een echte 
fiesta van met veel ruimte voor improvisatie, olé! 

Data: 15 woensdagen van 19.30 tot 20.30 uur
28 september, 5-12-19-26 oktober, 9-16-23-30 november, 
7-14 december 2022, 11-18-25 januari, 1 februari 2023
Plaats: lokaal DO
Bijdrage: 120 EUR
Online inschrijven vanaf 4 september  t.e.m. 21 september
Cursuscode: DA2022N06C

D. Masterclass flamenco puro, toma que toma

In de ‘masterclass flamenco puro’ ligt de nadruk helemaal op de 
traditionele coördinatie tussen muziek, zang en dans, ingewik-
kelde stukjes voetenwerk, sierlijke armbewegingen en mucho 
compas. We werken rond een traditionele flamenco-palo omdat 
het niet altijd ‘fiesta’ kan zijn. De cursus is geschikt voor mensen 
vanaf 8 jaar danservaring die het compas in 12 tellen beheersen. 

Data: 15 woensdagen van 20.30 tot 21.30 uur
28 september, 5-12-19-26 oktober, 9-16-23-30 november, 
7-14 december 2022, 11-18-25 januari, 1 februari 2023
Plaats: lokaal DO
Bijdrage: 120 EUR
Online inschrijven vanaf 4 september  t.e.m. 21 september
Cursuscode: DA2022N06D

E. Flamenco 4 jeugd en jongvolwassenen

Van beginner tot supergevorderd, van jong tot jongvol-
wassenen met Xanthe Rodts

Ben je tijdens de vakantie met je ouders naar Spanje geweest 
en was je helemaal onder de indruk van die echte Spaanse dan-
seres? Je wil zo graag meedansen op de Spaanse muziek die 
je leerde kennen op tiktok, maar je weet niet goed hoe? Je hebt 
zo’n leuk Spaans kleedje met rode bollen waarin je jezelf zo mooi 
vindt en je zou er graag in willen dansen? Dan is deze flamenco 
danscursus vast en zeker iets voor jou!

1. Flamenco Arriba Abajo –beginners

‘Tip hiel hak hiel’ komen we binnen in de danszaal. We pronken 
met onze allereerste schoentjes met een hakje, hebben onze 
mooiste jurk met bolletjes al aangetrokken en staan klaar voor 
de flamencoles. We leren onze handen sierlijk bewegen en ma-
ken muziek met onze eigen voeten! Na dit jaar voor de absolute 
kleinste beginners groeien we uit tot echte flamencodanseres-
sen! Deze danslessen voor de mini “bailaoras” zijn ideaal voor 
flamencodanseressen die houden van dansen, creativiteit en 
zich helemaal kunnen uitleven op Spaanse muziek, olé!

Data: 15 zaterdagen van 9 tot 10 uur 
24 september, 1-8-15-22-29 oktober, 12-19-26 november, 
3-10-17 december 2022, 14-21-28 januari 2023
Plaats: lokaal DO
Bijdrage: 120 EUR
Online inschrijven vanaf 4 september  t.e.m. 21 september
Cursuscode: DA2022N06K4

2. Flamenkita – halfgevorderden

Flamenkita? Flamenkita! In de lessen voor danseressen met 
minstens 5 jaar flamenco ervaring leren we onze innerlijke fla-
menkita kennen. We verkennen zowel flamenco fiesta waar 
we veel zwieren met onze rok als flamenco puro waar we ons 
concentreren op moeilijk voetenwerk. Zo leert elke flamenkita 
haar eigen stijl beter kennen en stralen we extra hard voor 
onze jaarlijkse show. Bienvenidos al espectáculo, olé!

Data: 15 zaterdagen van 11 tot 12 uur
24 september, 1-8-15-22-29 oktober, 12-19-26 november, 
3-10-17 december 2022, 14-21-28 januari 2023
Plaats: lokaal DO
Bijdrage: 120 EUR
Online inschrijven vanaf 4 september  t.e.m. 21 september
Cursuscode: DA2022N06K2

3. Un poquito de arte - gevorderden

Na al heel wat jaren danservaring heeft de jongvolwassen-
groep al verschillende Palos onder de knie. We leren nu zelf 
improviseren, de structuur van een nummer kennen en wa-
nen ons in een echte ‘tablao’ in Sevilla. Danseressen vanaf 16 
jaar met reeds heel wat jaren ervaring zijn welkom om stapje 
voor stapje hun bewegingen te verfijnen en hun te smijten op 
de dansvloer voor ‘un poquito de arte

Data: 15 zaterdagen van 10 tot 11 uur 
24 september, 1-8-15-22-29 oktober, 12-19-26 november, 
3-10-17 december 2022, 14-21-28 januari  2023
Plaats: lokaal DO
Bijdrage: 120 EUR
Online inschrijven vanaf 4 september  t.e.m. 21 september
Cursuscode: DA2022N06K3
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SOLODANS voor jong en oud

met Joke Van de Velde

Sta jij ook als eerste op de dansvloer wanneer de Macarena 
weerklinkt? Vind je het heerlijk om in groep te bewegen op 
hedendaagse muziek ? Dans je graag, maar je partner niet ?
Trek je dansschoenen aan en kom met ons mee dansen! 
Geen ervaring vereist.

A. Zaterdag
Data: 15 zaterdagen van 9.45 tot 11.45 uur
24 september, 1-8-15-22-29 oktober, 12-19-26 november, 
3-10-17 december 2022, 14-21-28 januari 2023
Plaats: lokaal 2
Bijdrage: 160 EUR
Online inschrijven vanaf 4 september  t.e.m. 21 september
Cursuscode: DA2022N01A

B. Donderdag
Data: 15 donderdagen van 19.30 tot 21.30 uur
29 september, 6-13-20-27 oktober, 10-17-24 november, 1-8-
15 december 2022, 12-19-26 januari, 2 februari 2023
Plaats: lokaal 2
Bijdrage: 160 EUR
Online inschrijven vanaf 4 september  t.e.m. 21 september
Cursuscode: DA2022N01B

C. Maandag
Data: 15 maandagen van 13.30 tot 15 uur
26 september, 3-10-17-24 oktober, 7-14-21-28 november, 
5-12 december 2022, 9-16-23-30 januari  2023
Plaats: lokaal 2
Bijdrage: 120 EUR 
Online inschrijven vanaf 4 september  t.e.m. 21 september
Cursuscode: DA2022N01C
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ZUMBA

Dansen en sporten in één klap met Christopher An-
dunce, officieel Zumba instructor

De naam zumba komt uit het Spaans, waar het zoveel bete-
kent als ‘snel bewegen’ en ‘lol hebben’. Zumba is toegankelijk 
voor alle leeftijden met zijn gemakkelijk te volgen danspasjes. 
Zumba is uiterst effectief, je verbrandt er snel calorieën mee.
De verschillende dansstijlen zoals salsa, merengue, calypso, 
banghra en reggaeton komen aan bod, alsook dansen we op 
hedendaagse muziek en doen we de heupen swingen van het 
begin tot het einde van de les. Hoewel je met een stevige wor-
kout bezig bent, voelt het absoluut niet zo aan. De cursus is 
zowel voor vrouwen als mannen. 

DITCH THE WORKOUT … JOIN THE PARTY!!!

A. Zumba 

Data: 15 maandagen van 20 tot 21 uur
26 september, 3-10-17-24 oktober, 7-14-21-28 november, 
5-12 december 2022, 9-16-23-30 januari 2023
Plaats: lokaal 2
Bijdrage: 80 EUR
Online inschrijven vanaf 4 september  t.e.m. 21 september
Cursuscode: DA2022N13A1

OF 

Data: 15 donderdagen van 20 tot 21 uur
29 september, 6-13-20-27 oktober, 10-17-24 november, 
1-8-15 december 2022, 12-19-26 januari, 2 februari 2023
Plaats: lokaal DO 
Bijdrage: 80 EUR
Online inschrijven vanaf 4 september  t.e.m. 21 september
Cursuscode: DA2022N13A2

OF

Data: 15 woensdagen van 20 tot 21 uur
28 september, 5-12-19-26 oktober, 9-16-23-30 november, 
7-14 december 2022, 11-18-25 januari, 1 februari 2023
Plaats: lokaal 2
Bijdrage: 80 EUR
Online inschrijven vanaf 4 september  t.e.m. 21 september
Cursuscode: DA2022N13A3

B. Zumba gold voor actieve 55-plussers 

Zumba gold is een dans- en fitnessprogramma dat speciaal 
ontwikkeld is om de beginselen van de internationale dans en 
fitness zumba onder de knie te krijgen.
Zumba gold past de bewegingen en tempo aan de behoeften 
van de actieve oudere deelnemer en is geschikt voor diegene 
die net hun reis naar een fitte en gezonde levensstijl beginnen.
Actieve oudere volwassenen willen dat vriendschap, plezier 
en dans en fitness een belangrijke rol spelen in hun wekelijkse 
agenda. Zumba gold sluit daar perfect bij aan. Het is een dans-
fitnessles die bovendien erg leuk is om te doen.

Data: 15 woensdagen van 10 tot 11 uur 
28 september, 5-12-19-26 oktober, 9-16-23-30 november, 
7-14 december 2022, 11-18-25 januari, 1 februari 2023
Plaats: lokaal 2
Bijdrage: 80 EUR
Online inschrijven vanaf 4 september  t.e.m. 21 september
Cursuscode: DA2022N13B
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JEUGD

DE KNUTSELBENDE

Voor kleuters van °2018 tot 2015 met Tineke Coppens

Hou je net als ik van knutselen, tekenen, schilderen en bou-
wen? En vind je het niet erg om vieze handen te krijgen en vuile 
mouwen? Wil je graag nieuwe technieken en verschillende ma-
terialen ontdekken? En de mooiste, gekste  en stoerste creaties 
maken? Dan ben je meer dan welkom bij de knutselbende!

Data: 10 woensdagen van 14 tot 16.30 uur
5-12-19-26 oktober, 9-16-23-30 november, 7-14 december
Plaats: lokaal 8
Bijdrage: 110 EUR
Meebrengen: oude kledij die vuil mag worden of werk-
schort, een koek en drankje voor de pauze.
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 27 september
Cursuscode: JE2022N99

POTTEN DRAAIEN

Voor kinderen van °2004 tot 2012 met Emily Haeck

We gaan samen potjes maken, groot en klein. Daarvoor gebrui-
ken we een echte draaischijf!! We gaan creatief aan de slag en 
experimenteren met klei in al zijn vormen. We creëren kunst-
werkjes door onze potjes te versieren.
Ga met ons mee op klei-avontuur en laat je verwonderen!
Alle gebakken potjes worden ook in de mooiste kleurtjes gegla-
zuurd en mogen daarna mee naar huis.

Data: 10 woensdagen van 14 tot 17 uur
28 september, 5-12-19-26 oktober, 9-16-23-30 november, 
7 december
Plaats: lokaal 19
Bijdrage: 135 EUR
Meebrengen: een spons, oude kledij, oude sportschoe-
nen, een handdoek en een drankje voor de pauze.
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: JE2022N102

KOOKATELIER BIJ MAMA TINA

Voor kinderen van °2010 tot 2014 met Tina De Vriese

Ben je er als de kippen bij als mama een taart bakt? Roer je 
graag mee in de potten als papa zijn overheerlijke spaghetti 
bolognaise klaarmaakt? Is de keuken jouw lievelingsplekje in 
huis? Dan ben jij de keukenprins(es) die we zoeken! Kom ex-
perimenteren met de bak- en kooktechnieken die Mama Tina je 
stap voor stap aanleert en word zo een échte chef-kok. In deze 
reeks van 10 lessen toveren we elke week iets nieuws uit onze 
koksmuts. Jouw favoriet komt sowieso aan bod! Je leert niet 
alleen hoe je de verschillende gerechten klaarmaakt, maar ook 
bijvoorbeeld waar alle ingrediënten vandaan komen en hoe je 
alles mooi presenteert op je bord. En uiteraard mag je van al dat 
lekkers ook proeven.
Heb je allergieën of kan/mag je iets niet eten omwille van religie 
of overtuiging? Laat het dan even weten. Mama Tina heeft al-
vast haar keukenschort aangetrokken en staat al te popelen om 
samen met jou te kokerellen. Doe jij ook mee? 

Data: 10 woensdagen van 14 tot 17 uur
28 september, 5-12-19-26 oktober, 9-16-23-30 november, 
7 december
Plaats: lokaal 26
Bijdrage: 120 EUR
Meebrengen: een koekje en een drankje voor de pauze, 
kookschort en voorraadpotjes
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: JE2022N101

LEUKE HERFSTPENNENZAK 
OF EEN TASJE MAKEN MET VILT

Voor kleuters van °2015 tot 2018 met Chantal De 
Keersmaecker

Een superleuke workshop voor handige handjes. We maken 
zelf een pennenzak en/of een handtasje in vilt. Dit kan je alvast 
gebruiken thuis of op school. We knutselen, knippen en werken 
met stofjes. Eerst leren we de vorm van de pennenzak of hand-
tasje maken in de vilten stof en daarna kunnen we  fantasierijke 
versieringen aanbrengen. Een kunstwerkje om trots op te zijn.

Datum: woensdag 28 september van 14 tot 17 uur
Plaats: lokaal 8
Bijdrage: 15 EUR
Meebrengen: oude kledij die vuil mag worden of werk-
schort, een koek en drankje voor de pauze.
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: JE2022N105

HALLOWEEN POMPOEN SCHILDEREN

Een voormiddag voor kinderen van °2010 tot 2014 met 
Tineke Coppens

Halloween, één van de meest leuke feestdagen die er zijn, waar 
vele kinderen naar uitkijken! Knutselen rond dit thema is dan 
ook een fantastisch gebeuren! In deze workshop ga ik samen 
met jullie pompoenen pimpen. Wil je een enge, gekke of een 
schattige pompoen, het kan allemaal. Het is zo fijn om je eigen 
echte Halloween pompoen mee te nemen naar huis! 
Datum: zaterdag 22 oktober van 9 tot 12 uur
Plaats: lokaal 8
Bijdrage: 15 EUR
Meebrengen: een koek en drankje voor de pauze.
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 11 oktober
Cursuscode: JE2022N96

woensdagworkshop
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TEKENEN IS LEUK - Thema: de boerderij

Een voormiddagreeks voor kinderen van °2009 tot 2013 
met Tineke Coppens

Naar aanleiding van de uitgave van de eerste boeken van Marc 
De Vos, de achtdelige reeks over het tekenen van dieren met be-
hulp van een sjabloon, gaat Tineke jullie op weg zetten om op een 
leuke en verstaanbare wijze dieren te tekenen.
De bedoeling is dat jullie één van de belangrijkste inzichten in de 
wereld van het tekenen leren verwerven en dat is om gebruik te 
maken van een basisvorm.
Dit geeft jouw tekening houvast en stelt jou in staat om jouw figu-
ren beter te vormen. Eens je dit inzicht verworven hebt zal je jouw 
tekenen erop zien vooruitgaan. We gaan ook op groot formaat 
werken tijdens deze workshop. Zeker de moeite waard!

Data: 3 zaterdagen van 9 tot 12 uur
1-8-15 oktober
Plaats: lokaal 8
Bijdrage: 45 EUR
Meebrengen: een koek en drankje voor de pauze.
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 20 september
Cursuscode: JE2022N97

  
HOE INSCHRIJVEN VOOR DE HERFSTVAKANTIE?
Inschrijven
In het totaalaanbod ‘vakantie op maat’ werd een eenvormige werkwijze ontwikkeld samen met andere stadsdiensten die 
activiteiten voor kinderen organiseren tijdens de schoolvakanties.
Het gaat dan over de sportkampen, de buitenschoolse groepsopvang en uiteraard de cursussen van de Vrije ateliers.

Dit biedt u de mogelijkheid om online in te schrijven en te betalen vanaf 6 september om 9 uur.

Informatie vind je terug op https://sint-niklaas.kwandoo.com/.
Je kunt nu al een account aanmaken en vanaf 6 september online inschrijven.
Ons vakantieaanbod kan je dan zowel op die webpagina als op vrijeateliers.be bekijken.

Wanneer vindt de cursus plaats?
• Het maximum aantal deelnemers is afhankelijk van de aard van de cursus. Volzet is dan ook volzet.  
• Na de uiterste inschrijvingsdatum wordt beslist of een cursus kan doorgaan of niet.
 Indien de cursus doorgaat, ontvang je geen bevestiging.
Annulering
• vóór de uiterste inschrijvingsdatum: het cursusgeld wordt terugbetaald.
• ná de uiterste inschrijvingsdatum: je blijft ons het volledige bedrag verschuldigd. Indien je langdurig afwezig bent  
 wegens ziekte wordt bij voorlegging van een geldig doktersattest het cursusgeld terugbetaald (verhoudingsgewijs).
Prijzen en kortingen
 • De standaardprijs: staat vermeld bij elke cursus.
 • Korting.
 • Gezinskorting voor kinderen is enkel geldig tijdens schoolvakanties voor alle kinderen van het zelfde 
  gezin en bij gelijktijdige inschrijving per vakantieperiode: 10% korting op het totale bedrag.
 • Nieuwe regeling inzake kortingen voor kinderen in de vakantieworkshops
Vanaf deze zomervakantie geeft de Vrije ateliers kortingen voor kinderen met een KANSENPAS. Zij kunnen maximum twee 
maal per jaar 80% korting krijgen op de vakantieworkshops in de Vrije ateliers. Hiervoor maak je een afspraak met het secre-
tariaat via vrijeateliers@sint-niklaas.be om je kind in te schrijven (met vermelding van de cursus en de periode). Je hoeft dus 
geen PARTICIPATIEATTEST meer aan te vragen, het voorleggen van een kansenpas is voldoende.

DE VRIJE ATELIERS ZORGEN VOOR OPVANG VAN KINDEREN TOT 12 JAAR.
Ochtend: 8 – 9 uur  =  2 EUR  | Middag: 12 – 14 uur  = 3 EUR  |  Avond: 17 – 18 uur  =  2 EUR

Je kunt altijd gebruik maken van onze opvang maar om organisatorische redenen vragen wij je om de aanwezigheid in de 
middagopvang tegelijk met de inschrijving te vragen. Je betaalt dan altijd voor een volledige cursusweek 15 EUR voor de 
middagperiode en je bent zeker van een plaats. Duid dan ‘opvang’ aan bij de cursus die je boekt.
Let op! Eventueel niet-gebruikte dagen worden niet terugbetaald. Wanneer je kind(eren) zowel een activiteit in de voor- als in 
de namiddag meedoen, moet je uiteraard de middagopvang maar één keer aanduiden bij de boeking (anders betaal je de 
opvang dubbel ...). De ochtend- en avondopvang moet je niet vooraf reserveren.
Kinderen, onder de 12 jaar, die vóór 8.45 uur en vóór 13.45 uur worden gebracht en die ná 12.15 uur en ná 17.15 uur niet 
zijn opgehaald, gaan automatisch naar de opvang. Dit om de veiligheid van onze kinderen te garanderen. Na dit tijdstip 
wordt daarom de opvang aangerekend. Kinderen ouder dan 12 jaar hoeven géén opvang te reserveren/betalen. Voor 
deze kinderen zijn wij alleen verantwoordelijk tijdens de cursusuren.

TEKENEN IS LEUK - Thema: waterwereld

Een voormiddagreeks voor kinderen van °2009 tot 2013 
met Tineke Coppens

Naar aanleiding van de uitgave van de eerste boeken van Marc De 
Vos, de achtdelige reeks over het tekenen van dieren met behulp 
van een sjabloon, gaat Tineke jullie op weg zetten om op een leuke 
en verstaanbare wijze dieren te tekenen.
De bedoeling is dat jullie één van de belangrijkste inzichten in de 
wereld van het tekenen leren verwerven en dat is om gebruik te ma-
ken van een basisvorm. Dit geeft jouw tekening houvast en stelt jou 
in staat om jouw figuren beter te vormen. Eens je dit inzicht verwor-
ven hebt zal je jouw tekenen erop zien vooruitgaan. We gaan ook 
op groot formaat werken tijdens deze workshop. Zeker de moeite 
waard! 

Data: 3 zaterdagen van 9 tot 12 uur
12-19-26 november
Plaats: lokaal 8
Bijdrage: 45 EUR
Meebrengen: een koek en drankje voor de pauze.
Online inschrijven van 4 september t.e.m. 25 oktober
Cursuscode: JE2022N98
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HERFSTVAKANTIE
We bieden in de herfstvakantie workshops aan van 3 uur gedurende 2 dagen. Zodat de kinderen volop kunnen 
proeven van de verscheidenheid in het aanbod van onze kinderateliers. Hieronder vind je het schema.

Griezelkoken junior
°2015-2018 • Tina De Vriese 

Herfst202201
Ik leer en experimenteer als 

een tovenaar
°2014-2017 • Charlotte Haesendonckx

Herfst202202

Mannetje van papier
°2015-2018 • Soetkin Eloy 

Herfst202205
De dierenvriendjes

°2014-2017 • Charlotte Haesendonckx
Herfst202206

Muzikale verhalen vertellen 
°2015-2017 • Tine Vandenbussche

Herfst202209
Experimenteel kleuteratelier

°2014-2017 • Sarah Van Osselaer
Herfst202210

Het magische woud
°2015-2018 • Chantal De Keersmaecker

Herfst202213
Boekenfeest 

°2015-2018 • Gwendolyn Pincé
Herfst202214

Druktechnieken 
°2009-2014 • Soetkin Eloy

Herfst202203
Handlettering

°2008-2014 • Sarah Van Osselaer 
Herfst202204

Griezelkoken 
°2009-2014 • Tina De Vriese 

Herfst202207
De wereld van tropische kleuren

°2010-2015 • Ilse Lenaerts
 Herfst202208

Juweeltjes maken met parels en kralen 
°2009-2014 • Inge Verbruggen 

Herfst202211
Sterren op de dansvloer

°2008-2014 • Lore Nys 
Herfst202212

Papier hier
°2009-2014 • Inge Verbruggen • Herfst202215

Chibi’s
°2010-2015 • Sarah Van Osselaer • Herfst202216

Stippen op porselein
°2008-2012 • Lotte Rousseau • Herfst202217

Handlettering
°2008-2014 • Sarah Van Osselaer

Herfst202204

VOORMIDDAG VAN 9 UUR TOT 12 UUR

GRIEZELKOKEN JUNIOR

Voor kleuters van °2015 tot 2018 met Tina De Vriese
 
Bijdrage: 15 EUR
Meebrengen: een koekje en een drankje voor de pauze, 
kookschort en voorraadpotjes
Cursuscode: herfst202201

Kom in een huiselijke sfeer mee griezelkoken Bij Mama Tina. 
We gaan op stap met de Gruffalo: Wie is hij? Wat doet hij? En 
vooral wat vinden we terug in zijn kookboek? Breng een kook-
schort mee en je monsterlijke zelf en we maken er een topoch-
tend van! De restjes van deze lekkernijen krijgen jullie op het 
einde mee naar huis. Dus breng zeker je voorraadpotjes mee.   
Bovendien mag/kan je ook je leukste kostuum aantrekken voor 
onze monsterlijke receptie. Heb je allergieën of kan/mag je iets 
niet eten omwille van religie of overtuiging, laat het Mama Tina 
weten, dan hou ik er rekening mee. IK LEER EN EXPERIMENTEER ALS EEN TOVENAAR

Voor kleuters van °2015 tot 2018 
met Charlotte Haesendonckx

Bijdrage: 15 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en een 
drankje voor de pauze
Cursuscode: herfst202202

Ben jij een tovenaar groot of klein, dan moet je zeker in mijn 
ateliertje zijn. Samen gaan we knutselen, toveren en verzinnen 
we een spreuk. En lachen doen we zeker want dat is superleuk!

DONDERDAG 3 november >>> Inschrijven van 6 september t.e.m. 25 oktober

    VRIJDAG 4 NOVEMBER

NAMIDDAG
van 14 u 
tot 17 u

NAMIDDAG
van 14 u 
tot 17 u

NAMIDDAG
van 14 u 
tot 17 u

VOORMIDDAG
van 09 u 
tot 12 u

VOORMIDDAG
van 09 u 
tot 12 u

Sterren op de dansvloer
°2008-2014 • Lore Nys

Herfst202212

Stippen op porselein
°2008-2012 • Lotte Rousseau

Herfst202217

Ontdek je personage
°2010-2013 • i.s.m. Opendoek vzw

Herfst202218

KLEUTERS KINDEREN JONGEREN

    DONDERDAG  3 NOVEMBER

    DONDERDAG 3 & VRIJDAG 4 NOVEMBER >>> 2 DAGEN!

7978



NAMIDDAG VAN 14 TOT 17 UUR

MANNETJE VAN PAPIER

Voor kleuters van °2015 tot 2018 met Soetkin Eloy

Bijdrage: 15 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en een 
drankje voor de pauze
Cursuscode: herfst202205

Meneer Papier doet zijn raam open. Het is koud.
Binnen knispert het haardvuur.
Hij neemt een schaar en papier en knipt een warme zon.
Daarna dooft hij het vuur en knipt hij een zwembroek uit!
Meneer papier is een bijzonder mannetje …
De kleuters nemen ook papier en schaar ter hand
en knippen, vouwen, scheuren, frommelen, plakken en geven 
kleur aan hun eigen meneertje of mevrouwtje papier.

DRUKTECHNIEKEN

Voor kinderen van °2009 tot 2014 met Soetkin Eloy

Bijdrage: 15 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en een drank-
je voor de pauze.
Cursuscode: herfst202203

Vroeger was het helemaal anders! Digitaal bestond toen niet. Tekst 
en beeld vermenigvuldigen deed men met druktechnieken. Je leert 
hier je tekeningen drukken met verschillende druktechnieken.

HANDLETTERING

Voor kinderen van °2008 tot 2014 met Sarah Van Osselaer

Bijdrage: 15 EUR
Meebrengen: een koekje en een drankje voor de pauze
Cursuscode: herfst202204

Je kan er niet omheen ... Handlettering is razend populair en je kan 
er geweldig leuke dingen mee doen. Van boodschappen en teksten 
tot namen en kleine tekeningetjes ... Je krijgt alle tips mee om je 
schriften, mappen, dagboeken, cadeautjes, kaartjes, muren ... om 
te toveren tot kleine kunstwerkjes in ware handlettering-stijl. Deze 
workshop is geschikt voor iedereen die graag tekent en schrijft.

DE DIERENVRIENDJES

Voor kleuters van °2014 tot 2017 met Charlotte 
Haesendonckx

Bijdrage: 15 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en een 
drankje voor de pauze
Cursuscode: herfst202206

Oh wat hoor ik daar? Misschien is het wel een poes? Of een 
hond? We knutselen samen de wereld rond. We leren vele dieren 
kennen samen met hun eigenschappen.

GRIEZELKOKEN

Voor kinderen van °2009 tot 2014 met Tina De Vriese

Bijdrage: 15 EUR
Meebrengen: een koekje en een drankje voor de pauze, 
kookschort en voorraadpotjes 
Cursuscode: herfst202207

Kom in een huiselijke sfeer mee griezelkoken Bij Mama Tina. We 
maken lekkere griezelsoep, griezelhapjes zoet en zout en griezel-
drankjes. Breng een kookschort mee en je monsterlijke zelf en we 
maken er een topmiddag van WHoehaha ...
De restjes van deze lekkernijen krijgen jullie op het einde mee 
naar huis. Dus breng zeker je voorraadpotjes mee.   
Bovendien mag/kan je ook je leukste kostuum aantrekken voor 
onze monsterlijke receptie. Heb je allergieën of kan/mag je iets 
niet eten omwille van religie of overtuiging, laat het Mama Tina 
weten, dan hou ik er rekening mee. 

DE WERELD VAN TROPISCHE KLEUREN

Voor kinderen van °2010 tot 2015 met Ilse Lenaerts

Bijdrage: 15 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en een 
drankje voor de pauze
Cursuscode: herfst202208

Een helderblauwe zee, de tropische jungle, de prachtige kleuren 
van tropische dieren en exotische vruchten en planten.
Een waaier van warme, felle kleuren van vogels, vissen, vlinders of 
misschien hou je wel van kameleons of zeldzame insecten?
Deze middag gaan we een beetje op vakantie in de prachtige, tot 
de verbeelding sprekende, wereld van de tropische kleuren.
En geloof me, een vakantiegevoel zullen we zeker krijgen!
We gaan tekenen, schilderen, knippen en plakken en op het einde 
van de dag zitten we in ons eigen tropische paradijs!
Doe je mee?
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JUWEELTJES MAKEN MET PARELS EN KRALEN

Voor kinderen van °2009 tot 2014 met Inge Verbruggen

Bijdrage: 15 EUR
Meebrengen: een koekje en een drankje voor de pauze
Cursuscode: herfst202211

We maken onze eigen kralen met klei en papier. Die combineren 
we met kleurrijke kralen en parels van glas, schelp en hout tot 
leuke halskettingen, armbandjes en oorbelletjes. Hiervoor leren 
we verschillende technieken aan. We maken ook een leuk siera-
dendoosje om onze zelfgemaakte collectie in op te bergen.

STERREN OP DE DANSVLOER

Voor kinderen van °2008 tot 2014 met Lore Nys

Bijdrage: 15 EUR
Meebrengen: een koekje en een drankje voor de pauze
Cursuscode: herfst202212

Hou je van dansen en heb je altijd al eens een ster willen zijn? 
Kom dan mee dansen met ons, want deze keer ben jij de ster! 
Samen warmen we ons hele lichaam op, spelen we spelletjes om 
in de sfeer te komen en leren we enkele dansjes.  Maak je maar 
al klaar voor een ochtend vol dansplezier! Op het einde ronden 
we af met een fantastische show van onze sterren, time to shine!

VOORMIDDAG VAN 9 TOT 12 UUR

MUZIKALE VERHALEN EN SPROOKJES 
EN CREATIEF AAN DE SLAG

Voor kleuters van °2015 tot 2017 met Tine Vandenbussche

Bijdrage: 15 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en een 
drankje voor de pauze
Cursuscode: herfst202209

Aan de hand van muzikale verhalen en sprookjes  halen we 
inspiratie om zelf creatief aan de slag te gaan, zoals het ma-
ken van eigen instrumenten, heksenhoeken, tekenen, zelf een 
sprookje maken …

EEN EXPERIMENTEEL KLEUTERATELIER

Voor kleuters van °2014 tot 2017 met Sarah Van Osselaer

Bijdrage: 15 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en een 
drankje voor de pauze
Cursuscode: herfst202210

Dit atelier is een boeiende mix van creatieve uitdagingen waarin 
we vertrekken vanuit een verhaal. Schilderen, tekenen, boetse-
ren, drukken, collages en zoveel meer. Belangrijk in dit atelier 
is het plezier dat kinderen hebben bij het creatieve denken en 
creëren. Plezier, spel en experiment is ons uitgangspunt. Het 
resultaat is daarom ook ondergeschikt aan de beleving van het 
creatieve plezier in dit atelier.

NAMIDDAG VAN 14 TOT 17 UUR

HET MAGISCHE WOUD

Voor kleuters van °2015 tot 2018 met Chantal De Keermaecker

Bijdrage: 15 EUR
Meebrengen: een koekje en een drankje voor de pauze
Cursuscode: herfst202213

In het magische woud spreken dieren. De elfen wonen in de kel-
ken van de prachtige elfenbloemen, in de avond sluiten deze hun 
blaadjes en zijn de woudelfen veilig. Een namiddag vol fantasie, 
knutselen en schilderen met regenboogkleuren.

BOEKENFEEST

Voor kleuters van °2015 tot 2018 met Gwendolyn Pincé

Bijdrage: 15 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en een 
drankje voor de pauze
Cursuscode: herfst202214

Deze namiddag kruipen we in de wondere wereld van de boeken 
en richten we ons op 1 boek. We lezen samen het verhaal en laten 
het boek werkelijkheid worden door errond te knutselen, te vertellen 
en te spelen! 

PAPIER HIER

Voor kinderen van °2009 tot 2014 met Inge Verbruggen

Bijdrage: 15 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en een 
drankje voor de pauze
Cursuscode: herfst202215

Van origami tot quilling! We maken de leukste knutselprojecten 
met papier en karton!

 
CHIBI’S

Voor kinderen van °2010 tot 2015 met Sarah Van Osselaer

Bijdrage: 15 EUR
Meebrengen: een koekje en een drankje voor de pauze. 
1 of meerdere foto’s van een idool
(muziek, tv, sport …), iemand die je kent of je lievelings-
dier. Deze foto’s dienen enkel als voorbeeld om na te 
tekenen.
Cursuscode: herfst202216

Chibi’s zijn coole, schattige en ondeugende stripwezens met 
grote hoofden en een klein lichaam. Ze duiken op in Japanse 
strips. Al eens bedacht hoe jij er uit zou zien als mangastripwe-
zen? We leren keileuke chibi’s tekenen van je held, popidool of 
lievelingsdier. Met plasticine boetseren we daarna jouw chibi in 
volle actie!

DONDERDAG 4 november >>> Inschrijven van 6 september t.e.m. 25 oktober
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HOE INSCHRIJVEN VOOR HET MUZIEKATELIER?

•  Cursisten die in het najaar 2022 les volgden, kunnen laten weten aan hun 
docent of ze opnieuw willen terugkomen op hetzelfde moment. Dit dient te 
gebeuren VOOR 1 augustus.
• Cursisten die een ander lesmoment willen, moeten dit laten weten aan de 
docent NA 1 augustus maar VOOR 1 september
• Het secretariaat schrijft deze “oud-cursisten” in, en gebeurt dus NIET door 
de leerling. Na inschrijving ontvangt de leerling per mail een uitnodiging tot 
betaling
• NIEUWE cursisten: online inschrijven kan vanaf 4 september 13 uur via 
onze website www.vrijeateliers.be  en de knop ‘klik en schrijf in’ 
 
 

STIPPEN OP PORSELEIN

Voor kinderen van °2008 tot 2012 met Lotte Rousseau

Bijdrage: 15 EUR
Meebrengen: werkkledij of schort, een koekje en een 
drankje voor de pauze
Cursuscode: herfst202217

Ben je geduldig en ga je graag creatief aan de slag?
Dan is deze stipcursus ideaal voor jou! 
Stap voor stap leren we hoe je kan stippen op een porseleinen 
bordje. Je kiest je eigen kleuren, verzint je eigen patroon en cre-
eert zo je eigen stipcreatie. Na afloop neem je jouw stipwerk mee 
naar huis. Eenmaal thuis kan je jouw creatie de volgende dag 
afbakken in de oven, waarna het klaar is voor gebruik!

DONDERDAG 3 & VRIJDAG 4 NOVEMBER
>>> Inschrijven van 6 september t.e.m. 25 oktober

NAMIDDAGREEKS VAN 14 TOT 17 UUR 

ONTDEK JE PERSONAGE

Voor kinderen van °2010 tot 2013 
met Xandry Van den Besselaer i.s.m. Opendoek vzw

Bijdrage: 30 EUR
Meebrengen: een koekje en een drankje voor de pauze
Cursuscode: herfst202218

Vraag jij je ook af hoe het is om volledig in de huid van een perso-
nage te kruipen? Dan moet je zeker inschrijven voor deze work-
shop! Je leert alles over het opbouwen van je personage. Van je 
lichaamstaal over je stem tot hoe attributen kunnen helpen!
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MUZIEK

WITTE EN ZWARTE TOETSEN

Eigentijdse pianocursus voor alle leeftijden met 
Franky De Mangelaere, muzikant (piano, orgel, key-
board) of Raf Stroobants  (muzikant en pedagoog)

De piano bestaat al langer dan de dag van vandaag. Ontelbare 
componisten hebben onsterfelijke muziek gecomponeerd voor 
dit instrument. Denken we maar aan Chopin, Debussy, Ravel 
… Maar ook in de moderne muziek is de piano een dominerend 
instrument: wat zouden blues of jazz zijn zonder piano? Welk 
instrument kan een stevig rocknummer beter begeleiden of een 
romantische ballade een passende sfeer bezorgen? De piano: 
een instrument dat ook jij onder de knie kan krijgen. Of je nu een 
pure leek bent of reeds enkele jaren ervaring hebt: het maakt 
niet uit, je steekt zeker iets op in deze cursus. Je kunt alle mu-
ziekstijlen (van pop tot rock, blues tot jazz …) leren en je speelt 
wat je wilt op jouw niveau en met uw mogelijkheden. Ik durf te 
wedden dat je zo’n uitdaging niet uit de weg gaat en neen, je 
bent zeker niet te jong of te oud om het te leren. Gewoon pro-
beren is de boodschap. Je zal jezelf en jouw familie verbazen. 
Daar ben ik zeker van!

BLOKFLUITEN DOE JE ZO!

Blokfluitcursus voor alle leeftijden met Petra 
Zimmermann, blokfluitiste en muziekpedagoge

Blokfluit, veel meer dan louter een schoolinstrument en hele-
maal niet saai! Leer dit eeuwenoude pareltje écht bespelen, met 
de juiste articulatie, toongeving en vingerbeweging.
Wist je dat er blokfluiten in alle maten bestaan? Daarom is ze 
ook zo geschikt als ensemble-instrument en samen spelen en 
muziek maken is gewoon fantastisch! Ontdek naast de mooie 
oude muziek in verschillende bezettingen ook de nieuwe he-
dendaagse literatuur met swingende ritmes en melodieën.
Blokfluit, een instrument voor alle leeftijden, doe je mee?

Data: 12 maandagen tussen 16 en 19 uur (20 minuten 
leerling)
26 september, 3-10-17-24 oktober, 7-14-21-28 november, 
5 december 2022, 9-23 januari 2023
Plaats: lokaal 13
Bijdrage: 160 EUR
Online inschrijven vanaf 4 september t.e.m. 21 september
Cursuscode: MA2022N01

Meebrengen: nog bespeelbare blokfluit - een instrument 
kan ook via de leerkracht aangekocht worden.     

EEN BORD MET SLEUTELS ?

Individuele keyboardlessen voor alle leeftijden 
en niveaus met Franky De Mangelaere of Raf 
Stroobants, muzikanten en pedagogen

Wat is er leuker dan zelf je favoriete nummers te spelen? Speel 
de laatste hits of de beste oldies in een mum van tijd. Wie weet 
ben je na verloop van tijd zelf een veelgevraagd artiest. Of mis-
schien ben je gewoon blij om in je eigen huiskring de sterren 
van de hemel te spelen. ‘Kan ik dit wel?’ zal je vragen. ‘Ja’ is het 
enige antwoord: echt IEDEREEN (ongeacht leeftijd en niveau) 
kan keyboard leren spelen. Je zal versteld zijn van je eigen kun-
nen. De beginnende keyboardist leert alles (inclusief de nodige 
notenleer) aan de hand van nummers die zelf te kiezen zijn. Je 
speelt dus enkel wat je zelf leuk vindt. De reeds gevorderde 
keyboardist leert improviseren, intro’s en outro’s schrijven, ar-
rangeren … Waarom nog langer wachten? Schrijf je in en begin 
een mooie vriendschap tussen jezelf en een wonderlijk instru-
ment: het keyboard.

A. Zaterdag (Franky)

Data: 12 zaterdagen tussen 8 en 16.40 uur (20 min. per leer-
ling - een module van 40 min. per leerling is ook mogelijk)
24 september, 1-8-15-22-29 oktober, 12-19-26 november, 
3 december 2022, 14-28 januari 2023
Plaats: lokaal SI 
Bijdrage: 160 EUR
Online inschrijven vanaf 4 september t.e.m. 21 september
Cursuscode: MA2022N03/04A

B. Maandag (Raf)

Data: 12 maandagen tussen 13 en 21 uur (20 min. per leer-
ling - een module van 40 min. per leerling is ook mogelijk) 
26 september, 3-10-17-24 oktober, 7-14-21-28 november, 5 
december 2022, 9-23 januari 2023
Plaats: lokaal SI
Bijdrage: 160 EUR
Online inschrijven vanaf 4 september t.e.m. 21 september
Cursuscode: MA2022N03/04F

C. Dinsdag (Franky)

Data: 12 dinsdagen tussen 12 en 21 uur (20 min. per leer-
ling - een module van 40 min. per leerling is ook mogelijk)
27 september, 4-11-18-25 oktober, 8-15-22-29 november, 6 
december 2022, 10-24 januari 2023
Plaats: lokaal SI
Bijdrage: 160 EUR
Online inschrijven vanaf 4 september t.e.m. 21 september
Cursuscode: MA2022N03/04E

D. Woensdag (Franky)

Data: 12 woensdagen tussen 8 en 21 uur (20 min. per leer-
ling - een module van 40 min. per leerling is ook mogelijk)
28 september, 5-12-19-26 oktober, 9-16-23-30 november, 7 
december 2022, 11-25 januari 2023
Plaats: lokaal SI
Bijdrage: 160 EUR
Online inschrijven vanaf 4 september t.e.m. 21 september
Cursuscode: MA2022N03/04C
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E. Donderdag (Franky)

Data: 12 donderdagen tussen 11 en 22 uur (20 min. per leer-
ling - een module van 40 min. per leerling is ook mogelijk)
29 september, 6-13-20-27 oktober, 10-17-24 november, 
1-8 december 2022, 12-26 januari 2023
Plaats: lokaal SI
Bijdrage: 160 EUR
Online inschrijven vanaf 4 september t.e.m. 21 september
Cursuscode: MA2022N03/04D

F. Vrijdag (Franky)

Data: 12 vrijdagen tussen 11 en 18 uur (20 min. per leer-
ling - een module van 40 min. per leerling is ook mogelijk)
30 september, 7-14-21-28 oktober, 18-25 november, 2-9-
16 december 2022, 13-27 januari 2023
Plaats: lokaal SI
Bijdrage: 160 EUR
Online inschrijven vanaf 4 september t.e.m. 21 september
Cursuscode: MA2022N03/04B

BROERTJE BAS

Basgitaarlessen voor jong en oud 
met Kurt Van Lierde of Jill Delien

Waarom willen mensen zo graag dansen op muziek? 
Waarom zijn er zoveel leuke liedjes waar je gewoon niet op 
kan blijven stilstaan? Het antwoord is: ‘de groove’! De toffe 
beats, het aanstekelijke ritme! Hiervoor zorgen broertjes 
Bas en Drum.  Zij vormen de “fundering” van een band en 
zijn dus de rots in de branding. Ze vullen elkaar perfect aan 
en kunnen eenvoudig niet zonder elkaar. Het maakt niet uit 
of je nu houdt van rock, pop, jazz, funk, punk, metal ....  er 
zal steeds een ‘groove’ aan te pas komen.
In deze cursus basgitaar zal je dus leren ‘grooven’ met alle 
facetten vandien: niet alleen instrumentbeheersing komt aan 
bod, maar ook een vleugje theorie (akkoordenkennis, noten-
leer) en vooral véél spelen! Wat ook je ambities zijn, of je nu 
als bassist gewoon leuk muziek wil maken of binnen enkele 
jaren op het grote Werchter-podium wil staan, de basis die je 
hier aangeleerd krijgt is onmisbaar voor elke bassist.

 

A. Vrijdag (Kurt)

Data: 12 vrijdagavonden tussen 18 en 22 uur (20 min. 
per leerling - een module van 40 min. per leerling is ook 
mogelijk)
30 september, 7-14-21-28 oktober, 18-25 november, 2-9-
16 december 2022, 13-27 januari 2023
Plaats: lokaal SOL
Bijdrage: 160 EUR
Online inschrijven vanaf 4 september t.e.m. 21 september
Cursuscode: MA2022N05A

B. Zaterdag (Jill)

Data: 12 zaterdagen tussen 13 en 17 uur (20 min. per leer-
ling - een module van 40 min. per leerling is ook mogelijk)
24 september, 1-8-15-22-29 oktober, 12-19-26 november, 3 
december 2022, 14-28 januari 2023
Plaats: lokaal SOL
Bijdrage: 160 EUR
Online inschrijven vanaf 4 september t.e.m. 21 september
Cursuscode: MA2022N05B

VAN SNAREN EN AKKOORDEN

Individuele gitaarlessen (akoestisch of elektrisch ) 
voor alle leeftijden met Sunny Maban Longeval of  
Joris Van Daele,  beroepsmuzikanten

SUNNYGTRZ. Niet zomaar een gitaarcursus maar een no-
nonsense belevenis van de gitaar in al zijn totaliteit. Alle 
leeftijden. Alle niveau’s. Alle hedendaagse muziekstijlen. Al-
lesomvattend, dynamisch maar vooral persoonlijk en uiterst 
praktijkgericht. Zowel elektrisch als akoestisch. Luisterma-
teriaal van cd’s tot mp3-spelers. Partituren, tablaturen en 
eigen schema’s. Alle media van internet tot gsm en i-pads. 
Uitbreiding barré akkoorden en nieuwe vingerzettingen. 
Ritmeslag technieken. Scales, pentatonics en arpeggio’s. 
Ritmiek, harmonie, compositie en analyse. Visualisatie op 
fretboard. Sound shapes en gevorderde technieken. Riffs 
en solo werk. Distortion en overdrive controle. Versterkers 
en effecten. Een ontzaglijke horizon om uit te pluizen en het 
begint hier allemaal bij SUNNYGTRZ.
 
                 Sunny
A. Zaterdag (Sunny)
Data: 12 zaterdagen tussen 8 en 18 uur (20 min. per leer-
ling - een module van 40 min. per leerling is ook mogelijk)
24 september, 1-8-15-22-29 oktober, 12-19-26 november, 
3 december 2022, 14-28 januari 2023
Plaats: lokaal FA of SOL 
Bijdrage: 160 EUR
Online inschrijven vanaf 4 september t.e.m. 21 september
Cursuscode: MA2022N06A

B. Maandag (Sunny of Joris)
Data: 12 maandagen tussen 14 en 22 uur (20 min. per leer-
ling - een module van 40 min. per leerling is ook mogelijk) 
26 september, 3-10-17-24 oktober, 7-14-21-28 november, 
5 december 2022, 9-23 januari 2023
Plaats: lokaal FA of SOL
Bijdrage: 160 EUR
Online inschrijven vanaf 4 september t.e.m. 21 september
Cursuscode: MA2022N06E 8988



C. Dinsdag (Sunny of Joris)
Data: 12 dinsdagen tussen 14 en 22 uur (20 min. per leer-
ling - een module van 40 min. per leerling is ook mogelijk)
27 september, 4-11-18-25 oktober, 8-15-22-29 november, 6 
december 2022, 10-24 januari 2023
Plaats: lokaal FA  of SOL
Bijdrage: 160 EUR
Online inschrijven vanaf 4 september t.e.m. 21 september
Cursuscode: MA2022N06F

D. Woensdag (Sunny of Joris)
Data: 12 woensdagen tussen 10 en 22 uur (20 min. per leer-
ling - een module van 40 min. per leerling is ook mogelijk)
28 september, 5-12-19-26 oktober, 9-16-23-30 november, 7 
december 2022, 11-25 januari 2023
Plaats: lokaal FA of SOL
Bijdrage: 160 EUR
Online inschrijven vanaf 4 september t.e.m. 21 september
Cursuscode: MA2022N06C

E. Donderdag (Sunny of Joris)
Data: 12 donderdagen tussen 14 en 22 uur (20 min. per leer-
ling - een module van 40 min. per leerling is ook mogelijk)
29 september, 6-13-20-27 oktober, 10-17-24 november, 1-8 
december 2022, 12-26 januari 2023
Plaats: lokaal FA of SOL
Bijdrage: 160 EUR
Online inschrijven vanaf 4 september t.e.m. 21 september
Cursuscode: MA2022N06D

F. Vrijdag (Sunny)
Data: 12 vrijdagen tussen 14 en 22 uur (20 min. per leer-
ling - een module van 40 min. per leerling is ook mogelijk)
30 september, 7-14-21-28 oktober, 18-25 november, 2-9-16 
december 2022, 13-27 januari 2023
Plaats: lokaal FA of SOL
Bijdrage: 160 EUR
Online inschrijven vanaf 4 september t.e.m. 21 september
Cursuscode: MA2022N06B

VAN DOUCHE TOT PODIUM

Individuele zanglessen in het populaire genre 
met Wanda Pauwels en Martine Goedgeluck al-
lebei zangeres en zangpedagoge. Voor alle leef-
tijden.

Als je je goed voelt, begin je te zingen.
Als je je slecht voelt, begin je te zingen.
Zingen is een natuurlijk helend middel waardoor je je vrij 
en sterker voelt. Een gevoel dat op het podium nog eens 
vergroot wordt.
Maar wat als dit helend middel het plots begeeft? Je bent 
volledig opgegaan in het zingen en zonder het te weten heb 
je bepaalde ‘spieren’ geforceerd. Daar sta je dan: je wil wel 
zingen, maar het gaat amper en des te meer je probeert, des 
te meer je forceert … het gekende sneeuwbaleffect waar wij 
vroeger ook al eens last van hadden.
Dankzij zanglessen, oefening en een bewustwording van 
een juist stemgebruik, hebben wij het plezier van het zingen 
teruggevonden en staan we stevig genoeg in onze schoe-
nen om een hele avond de ziel uit ons lijf te zingen.
Naast het plezier van het zingen, vocale intensiteit en zoveel 
andere dingen, willen we graag deze bewustwording door-
geven in onze lessen ...
            Wanda en Martine

A. Zaterdag (Martine)
Data: 12 zaterdagen tussen 8.40 en 13 uur (20 min. per leer-
ling - een module van 40 min. per leerling is ook mogelijk) 
24 september, 1-8-15-22-29 oktober, 12-19-26 november, 
3 december 2022, 14-28 januari 2023
Plaats: lokaal LA
Bijdrage: 160 EUR
Online inschrijven vanaf 4 september t.e.m. 21 september
Cursuscode: MA2022N07A

G. ‘Die hard’ – cursus: voor alle gitaristen die er 
keihard tegenaan willen gaan
Wil je er serieus werk van maken? Wekelijks een uur lang 
afzien? Heb je er bloed, zweet en tranen voor over om op 
korte tijd een topgitarist te worden? Dan kan je inschrijven 
voor deze ‘Die hard’ – formule. Een uur lang krijg je de volle 
aandacht van Sunny of Joris. No mercy! Je bent gewaar-
schuwd …

Data: 12 individuele lessen van 1 uur op bovenstaande 
dagen op afspraak met de leraar
Plaats: lokaal FA of SOL
Bijdrage: 480 EUR 

B. Maandag (Wanda)
Data: 12 maandagen tussen 15.20 en 21 uur (20 min. per leer-
ling - een module van 40 min. per leerling is ook mogelijk) 
26 september, 3-10-17-24 oktober, 7-14-21-28 november, 
5 december 2022, 9-16 januari 2023
Plaats: lokaal LA
Bijdrage: 160 EUR
Online inschrijven vanaf 4 september t.e.m. 21 september
Cursuscode: MA2022N07C

C. Dinsdag (Martine)
Data: 12 dinsdagen tussen 15.40 en 21.20 uur (20 min. per 
leerling - een module van 40 min. per leerling is ook mogelijk)
27 september, 4-11-18-25 oktober, 8-15-22-29 november, 
6 december 2022, 10-24 januari 2023
Plaats: lokaal LA
Bijdrage: 160 EUR
Online inschrijven vanaf 4 september t.e.m. 21 september
Cursuscode: MA2022N07F

D. Woensdag (Wanda) 
Data: 12 woensdagen tussen 12 en 20 uur (20 min. per leer-
ling - een module van 40 min. per leerling is ook mogelijk) 
28 september, 5-12-19-26 oktober, 9-16-23-30 november, 
7 december 2022, 11-18 januari 2023
Plaats: lokaal LA
Bijdrage: 160 EUR
Online inschrijven vanaf 4 september t.e.m. 21 september
Cursuscode: MA2022N07B
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UKULELE? UKELELE!

Ukelele met Joris Van Daele 

Schuilt er in jou een idool?
Zoek je een instrument dat je makkelijk mee kan nemen op 
reis of op kamp? Dan is de ukelele echt iets voor jou. Een 
ukelele heeft twee snaren minder dan een gitaar en is bij-
gevolg meer toegankelijk voor kleinere kinderen. Indien je 
nog geen instrument hebt, neem dan best contact op met de 
docent voor advies.
Er zijn immers verschillende types ukelele en het is belang-
rijk dat je weet waarop te letten wanneer je een aankoop 
doet. Alle muziekstijlen zijn speelbaar op de ukelele. Aarzel 
niet en word alvast de ster op jouw volgend kampvuur.

Data: 12 totaal individuele lessen van 20 minuten op af-
spraak met Joris. (Een module van 40  of 60 min. is ook 
mogelijk)
Plaats: lokaal SOL
Bijdrage: 160 EUR
Online inschrijven vanaf 4 september t.e.m. 21 september
Cursuscode: zie gitaarcursussen bij Joris

ACABELLA  
Zingen in een vrouwelijk a capella popkoor 
o.l.v. Anneke Decavele
Iedereen heeft vast wel al eens Voice Male aan het werk 
gehoord! Heerlijk hoe die mannen met hun stem bijna een 
volledig orkestje kunnen nabootsen! Zalig zijn de close har-
monieën en briljant de arrangementen.
Hetzelfde willen we nu met meisjes en dames doen. 4- tot 
5- stemmige bewerkingen van popliedjes staan op het pro-
gramma. We werken ook aan juist stemgebruik en leren 
meer dan ooit naar elkaar luisteren. Koorervaring gewenst.
Durf je deze uitdaging aan? Kom dan naar deze ladies-night 
en ervaar hoe je een kick kan krijgen van het a capella zin-
gen in close harmony.
Wij werken toe naar een avondvullend optreden in zaal Anti-
gone op 25 en 26 februari 2023.

Data: 18 maandagen van 19 tot 20.30 uur 
26 september, 3-10-17-24 oktober, 7-14-21-28 november, 
5-12 december 2022, 9-16-23-30 januari, 6-13-20 februari 
2023
Plaats: lokaal RE
Bijdrage in onkosten logistiek: 90 EUR
Online inschrijven vanaf 4 september t.e.m. 21 september
Cursuscode: MA2022N10

WATZUP? 
Zingen in een popkoor o.l.v. Anneke Decavele 
Alten: volzet
Zing je graag maar ben je niet het klassieke ‘kerkkoortype’? 
Zou je het leuk vinden om met enthousiaste mensen van alle 
leeftijden een popkoor te vormen? Schrijf je dan in voor deze 
nieuwe muzikale uitdaging! Wij werken toe naar een avond-
vullend optreden in zaal Antigone op 25 en 26 februari 2023.
We hebben meer dan voldoende alten. Enkel sopranen en 
mannen kunnen zich inschrijven.

Data: 18 dinsdagen van 19 tot 20.30 uur 
27 september, 4-11-18-25 oktober, 8-15-22-29 november, 
6-13 december 2022, 10-17-24-31 januari, 
7-14-21 februari 2023
Plaats: lokaal 2
Bijdrage in onkosten logistiek: 45 EUR
Online inschrijven vanaf 4 september t.e.m. 21 september
Cursuscode: MA2022N09
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C. Woensdag (Ulrich)
Data: 12 woensdagen tussen 15 en 21 uur (20 min. per leer-
ling - een module van 40 min. per leerling is ook mogelijk)
28 september, 5-12-19-26 oktober, 9-16-23-30 november, 
7 december 2022, 11-25 januari 2023
Plaats: lokaal MI
Bijdrage: 160 EUR
Online inschrijven vanaf 4 september t.e.m. 21 september
Cursuscode: MA2022N11A

D. Donderdag (Kjell)
Data: 12 donderdagen tussen 16 en 22 uur (20 min. per leer-
ling - een module van 40 min. per leerling is ook mogelijk)
29 september, 6-13-20-27 oktober, 10-17-24 november, 
1-8 december 2022, 12-26 januari 2023
Plaats: lokaal MI
Bijdrage: 160 EUR
Online inschrijven vanaf 4 september t.e.m. 21 september
Cursuscode: MA2022N11B

AFRIKAANSE DJEMBE

BEAT IT! 

Individuele drumlessen voor alle leeftijden met 
Ulrich Van Impe of Kjell De Raes, beiden meester 
in de muziek en slagwerk.

Ik denk dat iedereen hem wel kent. De muzikant die achter-
aan op het podium op allerlei trommels en cymbalen aan 
het slaan is? Inderdaad ik heb het over de drummer van 
de band. Wist je dat het drumstel één van dé belangrijkste 
instrumenten in moderne muziek is? Het is in zekere zin de 
CEO van de band die zorgt dat iedereen bij elkaar blijft om 
zo mooie muziek te maken.
In deze cursus leer je de kneepjes van het vak om de nieuwe 
Anika Nilles of Travis Barker te worden. Een ideale manier 
voor beginners om het drumstel te ontdekken of voor meer 
gevorderden die graag hun techniek willen bijschaven.
Heb jij zin om de magie van het drummen te ontdekken? 
Schrijf je dan zeker in voor deze cursus en vergeet natuurlijk 
je drumstokken niet!

A. Zaterdag (Kjell)
Data: 12 zaterdagen tussen 13 en 16 uur (20 min. per leer-
ling - een module van 40 min. per leerling is ook mogelijk)
24 september, 1-8-15-22-29 oktober, 12-19-26 november, 
3 december 2022, 14-28 januari 2023
Plaats: lokaal MI
Bijdrage: 160 EUR
Online inschrijven vanaf 4 september t.e.m. 21 september
Cursuscode: MA2022N11C

B. Maandag (Kjell)
Data: 12 maandagen tussen 16 en 22 uur (20 min. per leer-
ling - een module van 40 min. per leerling is ook mogelijk)
26 september, 3-10-17-24 oktober, 7-14-21-28 november, 
5 december 2022, 9-23 januari 2023
Plaats: lokaal MI
Bijdrage: 160 EUR
Online inschrijven vanaf 4 september t.e.m. 21 september
Cursuscode: MA2022N11D

WHAT’S UP ?
Een gevarieerd concert door WATZUP, ACABELLA en Steph van Uytvanck

 
ZATERDAG 25 FEBRUARI 2023 om 20 uur

ZONDAG 26 FEBRUARI 2023 om 15 uur

Zaal Antigone, Spoorweglaan, Sint-Niklaas
Volg ons ook op Facebook!
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TENTOONSTELLINGEN DE PASSAGE
KLEUR, PASSIE EN INSPIRATIE

Van 3 september t.e.m. 22 oktober
Een tentoonstelling met de cursisten van en 
met Chantal De Keersmaecker, beeldend kunstenaar 
‘INSPIREREND TEKENEN MET PASTELPOTLOOD’.

NEROTISME

Van 29 oktober 2022 t.e.m. 28 januari 2023

2022 is een Marc Sleenjaar. Sleen werd 100 jaar geleden geboren 
en Nero zag 75 jaar geleden het levenslicht. Dat moet herdacht én 
gevierd worden.
Op 30 december 1922 werd Marc Neels in Gentbrugge geboren. 
Drie maanden later kwamen zijn ouders naar Sint-Niklaas. Sleen 
zou in de stad op minstens vijf adressen wonen, naar de Broeder-
school gaan (waar hij klasgenoot was van Jef Burm en Ferdinand 
De Bondt) en de stad verlaten na het overlijden van zijn vader in 
1939. Nadien zullen Sint-Niklase figuren (vooral madame Pheip) 
een rol spelen in zijn Nerostrips. Het B-gevaar uit 1947, een van 
Sleens eerste strips, is een Sint-Niklase klassieker met Sint-Nikla-
se trekjes.
In het najaar organiseren de Vrije ateliers een workshop stripteke-
nen met als titel ‘De dromen van Nero’ met Anton Van Steelandt. 
Ook in het Open atelier zullen diverse cursisten rond het oeuvre 
van Sleen werken.

Deze tentoonstellingen zijn elke dag gratis te 
bezoeken van 14 tot 20 uur. Zaterdag ben je 
welkom van 10 tot 16 uur. Gesloten op zon- en 
feestdagen. Tijdens de schoolvakanties van 
10 tot 17 uur.
Indien je geïnteresseerd bent in de vernissages 
van onze tentoonstellingen, geef ons dan een 
seintje.

De Passage, 
Rode Kruisstraat 25, 9100 Sint-Niklaas
03 778 33 70
vrijeateliers@sint-niklaas.be
www.vrijeateliers.be96 97



d’Academie voor beeld van Sint-Niklaas vormt een artis-
tieke vrijplaats waar iedereen met een groot hart voor de 
beeldende kunsten terecht kan.
Je hoeft geen voorkennis te hebben om te starten aan 
d’Academie, je krijgt er alle kansen om je talenten te ont-
dekken en ontwikkelen.
Ons aanbod is zeer divers: 20 verschillende opleidingen 
voor volwassenen bieden een uitgebreid palet aan spe-
cialiteiten. Traditionele opleidingen zoals tekenkunst, 
schilderkunst, beeldhouwkunst, vrije grafiek, fotografie 
of keramiek, worden aangevuld met diverse designerop-
leidingen zoals illustratieve vormgeving, juweelontwerp 
en mode- en schoenontwerp. Voor toekomstige cineasten 
bestaat de opleiding film-video-animatie.
Tot slot hebben we nog een specifiek theoretische oplei-
ding: Beeldwereld. Deze richting bevraagt de hedendaag-
se kunstpraktijk en kunstmechaniek. Het ondersteunt 
studenten door aandacht te schenken aan de portfolio 
en tentoonstellingsopbouw. Deze cursus wordt aange-
vuld met lezingen, tentoonstellings- en atelierbezoeken 
en studiereizen. De ideale cursus voor mensen met een 
grote interesse voor de beeldende kunsten, of aanvullend 
voor leerlingen/kunstenaars die een wekelijks ontmoe-
tingsmoment zoeken met gelijkgestemde zielen.
Ontdek ons volledige aanbod en uurroosters op onze 
website.

www.academiesintniklaas.be

d’Academie beeld
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NIEUWSBRIEF

Wil je graag op de hoogte gehouden worden 
over de start van onze cursussen, ons kinder-
aanbod, online cursussen en nieuws over 
onze werking?  

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.
 
Surf naar de website van de Vrije ateliers 
en klik rechts bovenaan op het tabblad 
NIEUWSBRIEF en vul je gegevens en 
voorkeuren in.

WWW.VRIJEATELIERS.BE
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