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OPENINGSUREN SECRETARIAAT
TIJDENS DE SCHOOLDAGEN: 
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 (20/02-25/02 en 3/04-15/04):
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 HET MUZIEKATELIER?
Zie pagina 78

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.

OPEN ATELIER

PLASTISCHE 
VORMING

AUDIOVISUELE
KUNSTEN & 
MULTIMEDIA

PERSOONLIJK-
HEIDSVORMING 
& FILOSOFIE

ACTUALITEIT &
GESCHIEDENIS

JEUGD

MUZIEK

DANS

ANDERE 
CULTUREN

15

21

46

48

57

75

64

10

67

78

CULTURELE
UITSTAPPEN

TENTOON-
STELLINGEN 93

DUURZAAMHEID, 
NATUUR & MILIEU 61

Rode Kruisstraat 25
9100 Sint-Niklaas

ONLINE 
CURSUSSEN 44
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OPENDEUR – SPRING IN
Kijken + Doen = Vrije Ateliers
Zondag 5 februari van 13 tot 18 uur
Rode Kruisstraat 25, 9100 Sint-Niklaas

Noteer deze dag alvast in jullie agenda!
Gratis proeflessen!

Start online inschrijvingen vanaf zaterdag 28 januari om 13 uur
Heb je problemen met het online inschrijven en/of betalen dan kunnen wij je verder helpen: 
 • Op 28 januari van 13 tot 16 uur bieden onze medewerkers via de telefoon hulp aan:
  Karin via 03 778 33 74, Anneke via 03778 33 75 of Veerle via 03 778 33 77
 • Na 28 januari kan je terecht op het secretariaat van de Vrije ateliers tijdens de 
  openingsuren. Uiteraard kan je dan ook via de telefoon geholpen worden.

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 Aquarelleren voor beginners met Leen De Smet
13 - 16.30 uur Zentangle, botanisch tekenen, fotorealistisch 
  portrettekenen en perspectief tekenen is 
  boeiend met Tineke Coppens
13 - 17.30 uur Olieverftechniek van de oude meesters 
  met Dirk Bosschaert
14 - 18 uur Chinese kalligrafie met Qingyang Zhao
13 - 17 uur Inspirerend tekenen met pastelpotlood 
  met Chantal De Keersmaecker
13 - 17 uur Leer je eigen kleding creëren, het creëren 
  van kinderkleding, exclusieve bloem in stof 
  maken en hoe leer ik een patroon uittekenen 
  met Francine De Man
14 - 17 uur Handlettering, brushlettering, de wereld van
  het potlood nog beter leren kennen en open
  atelier tekenen – olieverf – aquarel … 
  met Sarah Van Osselaer
14 - 17 uur Amugurimi haken en stippen op porselein
  met Lotte Rousseau
15 - 17.30 uur Vrij atelier/gemengde technieken  
  met Ilse Lenaerts
14 - 17 uur Fleurige bloemen van crepepapier, unieke
  wenskaarten maken met slijpsel en paas
  bloemstuk en -decoratie met Cindy Ferket
14 - 17 uur Borduren in een borduurring, op een t-shirt 
  en op een tote bag met Siska Pannier

AUDIOVISUELE KUNSTEN:
13 - 18 uur Digitale fotografie Patrick Geerinck

FILOSOFIE & PERSOONLIJKHEIDSVORMING:
13 - 18 uur Doorbreek het! Met Ronald Van Rillaer
13 - 16 uur Ontspannende voetmassage, been- en voetmassage, 
  hoofd-, nek- en schoudermassage op stoelen
  ontspannen spieren geven minder pijn 
  met Hildegarde De Meulenaere
13.30 - 17 uur Thais koken met Katesiri Klangkan
14 -16 uur Lekker koken met Tina De Vriese
14 - 16 uur Ongekend Chinees koken met Ma Zhu
14 - 16 uur O’tagine met Najat El Boubkari
14 - 17 uur Wardrobe coaching en interieur en persoonlijkheid 
  met Cindy Ferket

ACTUALITEIT & GESCHIEDENIS:
13 - 18 uur Impressionisme, neo-impressionisme, kubisme, 
  expressionism en kunst of kitsch? met Tineke Coppens

CULTURELE UITSTAPPEN: 
14 - 16 uur Bezoek aan fort Liefkenshoek, aan stadhuis 
  Antwerpen,  aan Museum voor Schone Kunsten 
  Brussel en een culturele fietstocht 
  met Leo Van Belleghem

DANS: ‘TEASERS’:
Gratis proeflessen!
13 uur - 13.45 uur  Zumba met Christopher
14 uur - 14.45 uur  Flamenco volwassenen met Xanthe
15 uur - 15.45 uur   Flamenco kids met Xanthe
16 uur - 16.45 uur  Solodans voor senioren met Joke
17 uur - 17.45 uur  Solodans met Joke
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KALENDER - VORMINGSAANBOD - VOORJAAR 2023

12

93 
4
79-80
83-84
85-86
70
67
71
71
89
16

32
21
32
67
83-84
67 
85-86
79
89
25
29
36
37
46
51
72
16-19

31
79-80
16-19

38
83-84
85-86
82
68
24
25
53
68
61
79-80
30

25
83-84
85-86
73
24
30
57
75
76
89
23
25
29
31
38
40

DAG        STARTDATUM BEGINUUR CURSUS                       BLZ.

   aquarel, pastel en zijdeschilderen
   Pen, penseel en inkt
  12u Witte en zwarte toetsen/een bord met sleutels?
  13u Open atelier: tekenen, olieverf, acrylverf,   
   aquarel, pastel en zijdeschilderen
  14u Leer je eigen kleding creëren 
   Van snaren tot akkoorden
  15.40 Van douche tot podium
  18u Broertje bas
  18.30 Flamenco absolute beginners
  19u Bloemschikken 
   Werken met klei en potten draaien
   Wardrobe coaching
  19.30 Flamenco energia
   Zelf een moestuin beginnen?
Wo 15-02 8u Witte en zwarte toetsen/een bord met sleutels?
  9u Impressionistisch aquarelleren: aquarelleren 
   op een rechtstaand blad
  9.30 Pottendraaien 
  10u Van snaren tot akkoorden
  12u Van douche tot podium
  13.30 Zumba gold
  14u Bloemschikken 
   Impressionistisch aquarelleren: extra large
   Impressionisme en neo-impressionisme
   De knutselbende
   Pottendraaien 
  15u Beat it!
  19u Airbrush 
   Werken met klei en potten draaien
   Aquarelleren voor beginners
   Vrij atelier/gemengde technieken
   Het creëren van kinderkleding
   Workshop borduren in een borduurring

DAG        STARTDATUM BEGINUUR CURSUS    BLZ.

JANUARI
Za 28-01 13u Start inschrijvingen

FEBRUARI
Za 4-02 10u  Start tentoonstelling ‘Uncovered’
Zo 5-02 13u Opendeur spring-in
Za 11-02 8u Witte en zwarte toetsen/een bord met sleutels?
   Van snaren tot akkoorden
  8.40 Van douche tot podium
  9u Flamenco Arriba Abajo –beginners
  9.45 Happy moves dancing grooves
  10u Un poquito de arte - gevorderden
  11u Flamenkita – halfgevorderden
  13u Beat it!
Ma 13-02 9u Open atelier: tekenen, olieverf, acrylverf, 
   aquarel, pastel en keramiek
   Botanisch tekenen
  13u Tekenen is leuk met Caran d’Ache
   Zentangle 
  13.30 Happy moves dancing grooves
  14u Van snaren tot akkoorden
  15u Happy moves dancing grooves
  15.20 Van douche tot podium
  16u Blokfluiten doe je zo!
   Beat it!
  19u Werken met klei en potten draaien
   Aquarelleren voor beginners
   Workshop zilverklei – vrij werk
   Aan de slag met naald en draad
  19.30 Workshop fotografie: project
   Ontspannende voetmassage
  20u Zumba 
Di 14-02 9u Open atelier: tekenen, olieverf, acrylverf, 
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50
54
69
54
69
17

22
33
79-80
17

33
22
83-84
89
25
34
46
67
72
32
79-80
17

23
83-84
82
66
23
23
90
90
51
62

35
41
28-29
28-29
27
88
52
88
36
40
63
28
59
37
57
71
27
49
53
63
28
65

52
36

35
52
48
35
48
53
58
41

42
26
28
64

72
27
39

56
39
26
27
65

47

91
91
60

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

   O’tagine
   Doorbreek het!
  19.30 Flamenco fiesta
   Regel zelf en tijdig je levenseinde
  20.30 Masterclass flamenco
Do 16-02 9u Open atelier: tekenen, olieverf, acrylverf,   
   aquarel, pastel en keramiek
   De wereld van het potlood nog beter leren kennen
   Fotorealistisch portrettekenen voor gevorderden
  11u Witte en zwarte toetsen/een bord met sleutels?
  13u Open atelier: tekenen, olieverf, acrylverf,   
   aquarel, pastel en keramiek
   Perspectief tekenen is boeiend
   De wereld van het potlood nog beter leren kennen
  14u Van snaren tot akkoorden
  16u Beat it!
  19u Werken met klei en potten draaien
  19.30 Olieverftechniek van de oude meesters
   Digitale fotografie beginners
   Happy moves dancing grooves
  20u Zumba 
Vr 17-02 9u Fotorealistisch portrettekenen voor beginners
  12u Witte en zwarte toetsen/een bord met sleutels?
  13u Open atelier: tekenen, olieverf, acrylverf, 
   aquarel, pastel en keramiek
  13.40 Teken je huisdier of wildlife in pastelpotlood
  14u Van snaren tot akkoorden
  18u Broertje bas
Vr 24-02 13u Bezoek aan het stadhuis van Antwerpen
Za 25-02 9u Airbrush 
  13.30 Airbrush 
  20u Optreden koor Watzup
Zo 26/02 15u Optreden koor Watzup
Ma 27-02 19u Lekker koken
  19.30 Energiebewust huishouden

MAART
Wo 1-03 19u Workshop abstract schilderen met alcoholinkt
Do 2-03 19u Amigurumi haken
Za 4-03 9u Powertex in kleur
  13u Powertex in kleur
  14u Chinese kalligrafie – leuke Chinese woorden
Ma 6-03 19u Acabella 
  19.30 Been- en voetmassage
Di 7-03 19u Watzup?
Wo 8-03 13.30 Paasbloemstuks & -decoratie
  19u Workshop borduren op een t-shirt
  19.30 Landbouwbrigades??!!
Za 11-03 9u Workshop handlettering
  14u Een kritische reis door onze koloniale geschiedenis
Ma 13-03 19u Workshop sieraden maken met hars
Wo 15-03 14u Kubisme en expressionisme
Za 18-03 13u Workshop flamenco Mantón de Manilla
  14u Chinese kalligrafie – oude Chinese gedichten I
   Chinees koken
   Wardrobe coaching in praktijk
Wo 22-03 19.30 Maak je eigen ferrarium!
Za 25-03 9u Workshop handlettering
  12u Culturele uitstap: bezoek aan Museum voor
   Schone Kunsten Brussel
Ma 27-03 19.30 Hoofd-, nek- en schoudermassage op stoel
Wo 29-03 19u Workshop zilverklei – vrij werk

APRIL
Ma 17-04 13.30 Fleurige bloemen van crepepapier
  19.30 Ontspannen sieren geven minder pijn
Di 18-04 18.30 Thais koken
  19u Unieke wenskaarten maken met potloodslijpsel
  19.15 Krachtig jezelf zijn i.s.m. PRH
Wo 19-04 14u Interieur en persoonlijkheid
   Kunst of kitsch?
  19u Workshop borduren op tote bag

Vr 21-04 14u Stippen op porselein
  19.30 Potten bakken-café
Za 22-04 9u Workshop brushlettering
  11u Culturele uitstap: bezoek fort Liefkenshoek  
   met de waterbus
  13u Workshop flamenco dulce
  14u Chinese kalligrafie – oude Chinese gedichten II
Vr 28-04 14u Workshop exclusieve bloem maken in stof

MEI
Wo 3-05 19.30 Mindfulness en aandrachtstraining
Do 4-05 14u Workshop hoe leer ik een patroon uittekenen?
Vr 5-05 19.30 Potten bakken-café
Za 6-05 14u Chinese kalligrafie – fijn Japans pocket penseel
Za 13-05 9.45 Een culturele fietstocht met bezoek aan
   steenbakkerij ’t Geleeg in Boom
Ma 15-05 19u Cinema online

JUNI
Za 3-06 20u Red Cross Road
Zo 4-06 15u Red Cross Road
Vr 9-06 11u Hoe leven we morgen?
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VAN ANDERE CULTUREN 

PLASTISCHE VORMING

Chinese kalligrafie      blz 27
Workshop zilverklei – vrij werk    blz 36

PERSOONLIJKHEIDSVORMING & FILOSOFIE

Thais koken      blz 48
O’tagine       blz 50
Chinees koken     blz 49

DANS

Flamenco     blz 68
Zumba      blz 72

CULTURELE UITSTAPPEN

Een kritische reis door onze koloniale geschiedenis blz 59

VAN SENIOREN / ALLE LEEFTIJDEN WELKOM! 

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

OPEN ATELIER    blz 15

PLASTISCHE VORMING

Tekenen is leuk met Caran d’ache  blz 21
De wereld van het potlood    blz 22
nog beter leren kennen 
Teken je huisdier in pastelpotlood  blz 23
Airbrush     blz 23
Bloemschikken    blz 24
Pottendraaien    blz 25
Powertex in kleur     blz 28
Impressionistisch aquarellen  blz 30
Chinese kalligrafie   blz 27
Workshop handlettering   blz 28
Workshop brushlettering   blz 28
Aan de slag met pen, penseel & inkt blz 31
Botanisch tekenen   blz 32
Zentangle     blz 32
Fleurige bloemen van crepepapier  blz 35

ACTIVITEITEN IN HET KADER

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

                                                                                     

 

Paasbloemstuk en -decoratie  blz 36
Fotorealistisch portrettekenen  blz 32
Perspectief tekenen is boeiend  blz 33
Leer je eigen kleding creëren  blz 38
Exclusieve bloem in stof maken  blz 39
Hoe leer ik een patroon uittekenen  blz 39
Stippen op porselein   blz 42

PERSOONLIJKHEIDSVORMING & FILOSOFIE

Chinees koken    blz 49
Interieur en persoonlijkheid  blz 53

ACTUALITEIT & GESCHIEDENIS

Impressionisme en neo-impressionisme blz 57
Kubisme en expressionisme  blz 57
Kunst of kitsch?    blz 58

CULTURELE UITSTAPPEN

Een kritische reis door onze   blz 59
koloniale geschiedenis   
Hoe leven we morgen?   blz 60
Bezoek fort Liefkenshoek met waterbus blz 64
Bezoek aan Museum voor Schone   blz 65
Kunsten Brussel    
Culturele fietstocht met bezoek aan   blz 65
steenbakkerij ’t Geleeg in Boom 
Bezoek aan het stadhuis van Antwerpen blz 66

DANS

Happy moves dancing grooves  blz 67
Zumba Gold voor actieve 55-plussers blz 73
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HOE INSCHRIJVEN VOOR JOUW KEUZECURSUS?

Met het nieuw inschrijfsysteem kan je vanaf zaterdag 28 januari om 13 uur online inschrijven en betalen voor jouw 
keuzecursus(sen) via www.vrijeateliers.be en via de knop ‘klik en schrijf in’.

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 najaar 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 par-
ticipatieattest 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 da-
gen. 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 minder 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 individueel 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 16 uur (keuze uit 2 dagdelen)
• donderdag van 9 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

14 15



 

OF

Data: 10 dinsdagen van 13 tot 16 uur
14-28 februari, 7-14-21-28 maart, 18-25 april, 2-9 mei
Plaats: lokaal 27
Bijdrage: 25 EUR
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: OA2023V03

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

Meer dan 35 jaar geleden werden de Open ateliers opge-
richt. 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 
levenskunstenaars en dus gelijkgezinden, gratis bij. Je kan 
kiezen tussen: tekenen met potlood en houtskool, kleurpot-
lood 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 bij-
staan. Je hebt daarnaast ook de keuze om te leren tekenen. 
Dan krijg je wel concrete opdrachten en worden verschil-
lende tekentechnieken aangeleerd, op jouw ritme. Kom dus 
met een open geest naar de open ateliers en ontdek samen 
met mij jouw mogelijkheden. Het is niet voor niets dat dit 

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

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

Op maandagvoormiddag en dinsdag kan je in ons atelier 
terecht 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 waarbin-
nen iedereen volledig 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: 10 maandagen van 9 tot 12 uur
13-27 februari, 6-13-20-27 maart, 17-24 april, 8-15 mei
Plaats: lokaal 27
Bijdrage: 25 EUR
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: OA2023V01

OF

Data: 10 dinsdagen van 9 tot 12 uur
14-28 februari, 7-14-21-28 maart, 18-25 april, 2-9 mei
Plaats: lokaal 27
Bijdrage: 25 EUR
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: OA2023V02

 

 

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, techniek – uitgevoerd.

Data: 10 maandagen van 9 tot 12 uur
13-27 februari, 6-13-20-27 maart, 17-24 april, 8-15 mei
Plaats: lokaal 19
Bijdrage: 25 EUR
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: OA2023V07

OF

Data: 10 donderdagen van 9 tot 12 uur
16 februari, 2-9-16-23-30 maart, 20-27 april, 4-11 mei
Plaats: lokaal 19
Bijdrage: 25 EUR
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: OA2023V08

OF

Data: 10 donderdagen van 13 tot 16 uur
16 februari, 2-9-16-23-30 maart, 20-27 april, 4-11 mei
Plaats: lokaal 19
Bijdrage: 25 EUR
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: OA2023V09

OF

Data: 10 vrijdagen van 13 tot 16 uur
17 februari, 3-10-17-24-31 maart, 21-28 april, 5-12 mei
Plaats: lokaal 19
Bijdrage: 25 EUR
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: OA2023V10

initiatief al meer dan 35 jaar succesvol is. Aan het einde van 
het werkjaar worden de werken tentoongesteld.

Data: 10 donderdagen van 9 tot 12 uur
16 februari, 2-9-16-23-30 maart, 20-27 april, 4-11 mei
Plaats: lokaal 27
Bijdrage: 25 EUR
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: OA2023V04

OF

Data: 10 donderdagen van 13 tot 16 uur
16 februari, 2-9-16-23-30 maart, 20-27 april, 4-11 mei
Plaats: lokaal 27
Bijdrage: 25 EUR
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: OA2023V05

OF

Data: 10 vrijdagen van 13 tot 16 uur
17 februari, 3-10-17-24-31 maart, 21-28 april, 5-12 mei
Plaats: lokaal 27
Bijdrage: 25 EUR
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: OA2023V06

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 verder 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 an-
dere weg inslaan. Van het opbouwen van een figuur/
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ZIJDESCHILDEREN

Met Juanita Van der Meulen, beeldend kunstenaar
Dinsdag

De basisoefeningen van het zijdeschilderen – werken 
met gutta/zout, droogranden, aquareltechniek, kleur-
overgang … - worden aangeleerd op klein formaat. Na-
dien kunnen we grotere stukken schilderen.
Het thema, onderwerp en de kleuren bepaal je zelf. Uit-
eindelijk 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 devoreren. Er is altijd plaats om 
één van deze technieken verder uit te diepen. We leren 
de oorspronkelijke techniek om handmatig wol te ver-
vilten. 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: 10 dinsdagen van 9 tot 12 uur
14-28 februari, 7-14-21-28 maart, 18-25 april, 2-9 mei
Plaats: lokaal 23
Bijdrage: 25 EUR
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: OA2023V11

OF

Data: 10 dinsdagen van 13 tot 16 uur
14-28 februari, 7-14-21-28 maart, 18-25 april, 2-9 mei
Plaats: lokaal 23
Bijdrage: 25 EUR
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: OA2023V12

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

Ma

Di

Do
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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 te-
kening inbegrepen!  Je hoeft zelf dus niets mee te brengen!

Data: 10 maandagen van 13 tot 16 uur
13-27 februari, 6-13-20-27 maart, 17-24 april, 8-15 mei
Plaats: lokaal 23
Bijdrage: 70 EUR 
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: PL2023V44

Airbrush pag. 27
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DE WERELD VAN HET POTLOOD 
NOG BETER KENNEN - Gevorderden

Een voormiddag- of namiddagreeks 
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 is er de mogelijkheid om te tekenen 
naar de werkelijkheid maar ook om meer experimenteel te 
werken met je kleurpotloden.
We leren waarnemen en doorgronden verschillende moge-
lijkheden om tot een oplossing te komen. Deze cursus is 
grensverleggend en leert jou nét die extra technieken om 
van je tekening een echte parel te maken. Iedereen tekent 
onderwerpen naar eigen interesse/keuze. De begeleiding is 
individueel en dus op maat en ervaring van de cursist, in-
dien gewenst kunnen er steeds opdrachten op maat worden 
voorzien. Werken doen we met eigen materiaal.

Data: 10 donderdagen van 9 tot 12 uur
16 februari, 2-9-16-23-30 maart, 20-27 april, 4-11 mei
Plaats: lokaal 23
Bijdrage: 150 EUR
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: PL2023V60

OF

Data: 10 donderdagen van 13 tot 16 uur
16 februari, 2-9-16-23-30 maart, 20-27 april, 4-11 mei
Plaats: lokaal 23
Bijdrage: 150 EUR
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: PL2023V61

TEKEN JE HUISDIER OF WILDLIFE IN PASTELPOTLOOD

Een namiddagreeks met Chantal De Keersmaecker, 
beeldend kunstenaar

Wil je een leuk portret maken van je huisdier? Dat kan in 
deze reeks! Ook wildlife is mogelijk, vogels, vissen of wat 
je favoriete dier ook is. We werken met pastelpotloden op 
Pastelmat. Tekenmateriaal en Pastelmat zijn aanwezig op de 
cursus. We starten met de basis en genieten van het veel-
zijdige karakter van pastelpotlood. Je brengt een foto mee 
als inspiratiebron. Een boeiende ervaring waarin je je eigen 
creativiteit leert ontdekken op een ontspannen wijze. Op je 
eigen ritme krijg je begeleiding en advies. Als resultaat ga je 
naar huis met een dierbaar kunstwerk.

Data: 10 vrijdagen van 13.40 tot 16.40 uur
17 februari, 3-10-17-24-31 maart, 21-28 april, 5-12 mei
Plaats: lokaal 23
Bijdrage: 135 EUR
Materiaalkost: 25 EUR te betalen aan de begeleiding
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: PL2023V63

AIRBRUSH
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 recla-

meborden 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 kun-
nen tekenen. Alles wordt vakkundig aangeleerd, in een mum 
van tijd kan je een mooi schilderij of een t-shirt airbrushen.
Mensen die al langer bezig zijn kunnen bv. eens een foto-
realistisch schilderij maken… Dus niet langer getwijfeld 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

Data: 7 zaterdagen van 9 tot 12 uur
25 februari, 4-18-25 maart, 1-29 april, 6 mei
Plaats: lokaal 14
Bijdrage: 135 EUR
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: PL2023V01

OF

Data: 7 zaterdagen van 13.30 tot 16.30 uur
25 februari, 4-18-25 maart, 1-29 april, 6 mei
Plaats: lokaal 14
Bijdrage: 135 EUR
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: PL2023V02

OF

Data: 10 woensdagen van 19 tot 22 uur
15 februari, 1-8-15-22-29 maart, 19-26 april, 3-10 mei
Plaats: lokaal 14
Bijdrage: 190 EUR
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: PL2023V03
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BLOEMSCHIKKEN - Beginners en gevorderden

Een namiddag- of avondreeks met Erna De Graef, 
gediplomeerd florist

De ontluikende lente brengt ons ieder jaar opnieuw mooie 
bloemen en planten waarvan we kunnen genieten. Een vers 
boeketje in je huis of een fraai bloemstukje, het brengt vreug-
de en steeds een glimlach op ieders gezicht. En als je dat 
bloemstukje dan nog zelf kan maken, dan heb je er twee keer 
plezier van. Geen groene vingers? Geen probleem als je dit 
nog nooit gedaan hebt. Inzet, geduld en een beetje doorzet-
tingsvermogen is alles wat je nodig hebt. Schrijf je in voor 
deze cursus en gaandeweg leer je de kneepjes van het vak. 
Maar ook als je al jaren ervaring hebt ben je bij ons welkom 
natuurlijk. Om de veertien dagen kan je op woensdagnamid-
dag in een fijne relaxte sfeer deel nemen aan de lessen. En.. 
je neemt elke keer weer een mooi bloemstuk mee naar huis!
Dit programma geeft je niet alleen de technische kennis van 
bloemsoorten, materialen, verschillende stijlen en technieken 
in de floristiek. Tevens krijg je van de lesgeefster tips en tricks 
uit de moderne bloembinderspraktijk.

Data: 6 woensdagnamiddagen van 14 tot 16.30 uur
15 februari, 1-15-29 maart, 19 april, 10 mei
Plaats: lokaal 12
Bijdrage: 85 EUR
Materiaalkost: 10 EUR te betalen aan de begeleiding
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: PL2023V04

OF

Data: 6 dinsdagavonden van 19 tot 21.30 uur
14-28 februari, 14-28 maart, 18 april, 9 mei
Plaats: lokaal 12
Bijdrage: 85 EUR
Materiaalkost: 10 EUR te betalen aan de begeleiding
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: PL2023V23

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.

Enkel voor gevorderden 
Data: 10 maandagen van 19 tot 21.30 uur
13-27 februari, 6-13-20-27 maart, 17-24 april, 8-15 mei
Plaats: lokaal 19
Bijdrage: 150 EUR
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: PL2023V06

OF

Beginners en gevorderden
Data: 10 dinsdagen van 19 tot 21.30 uur
14-28 februari, 7-14-21-28 maart, 18-25 april, 2-9 mei
Plaats: lokaal 19
Bijdrage: 150 EUR
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: PL2023V07

OF

Beginners en gevorderden
Data: 10 woensdagen van 19 tot 21.30 uur
15 februari, 1-8-15-22-29 maart, 19-26 april, 3-10 mei
Plaats: lokaal 19
Bijdrage: 150 EUR
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: PL2023V05

OF

Enkel voor gevorderden 
Data: 10 donderdagen van 19 tot 21.30 uur
16 februari, 2-9-16-23-30 maart, 20-27 april, 4-11 mei
Plaats: lokaal 19
Bijdrage: 150 EUR
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 
7 februari
Cursuscode: PL2023V08

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 21 april van 19.30 tot 21.30 uur
Plaats: lokaal 19
Bijdrage: 35 EUR
Materiaalkost: 5 EUR per werkstuk dat je wilt afbakken 
en glazuren te betalen aan de begeleiding de avond zelf
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 11 april
Cursuscode: PL2023V83

OF

Datum: vrijdag 5 mei van 19.30 tot 21.30 uur
Plaats: lokaal 19
Bijdrage: 35 EUR
Materiaalkost: 5 EUR per werkstuk dat je wilt afbakken 
en glazuren te betalen aan de begeleiding de avond zelf
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 25 april
Cursuscode: PL2023V84

workshop
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POTTENDRAAIEN

Een voormiddagreeks met Emily Haeck

In deze lessenreeks leer je de basistechnieken van het pot-
tendraaien. Wil je kennis maken met klei? Dan ben je hier op 
de juiste plek! Je leert op je eigen tempo van een bol klei een 
potje maken. Van een basis potje tot een tas of een schaaltje, 
en zo veel meer. We gaan mooie dingen creëren. Alle potjes 
worden afgewerkt met glazuur.

Data: 10 woensdagen van 9.30 tot 12 uur
15 februari, 1-8-15-22-29 maart, 19-26 april, 3-10 mei
Plaats: lokaal 19
Bijdrage: 150 EUR
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 
7 februari
Cursuscode: PL2023V09

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 
andere mooie woorden in het Chinees?
In deze les gaan wij leren om Chinese woorden te schrij-
ven. Een Chinees woord bestaat uit twee of drie karak-
ters. Na deze lessen zullen jullie vloeiend Chinese kal-
ligrafie kunnen schrijven en op het einde zal je mooie 
kunstwerken kunnen maken.

Datum: zaterdag 4 maart van 14 tot 16.15 uur
Plaats: lokaal 15
Bijdrage: 10 EUR
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 
14 februari
Cursuscode: PL2023V10

Chinese kalligrafie – oude Chinese gedichten I
Li Bai, Du Fu, Su Shi, Lu You zijn de meest bekende dich-
ters uit de Tang dynastie of Song dynastie.
Wij zullen hun bekende gedichten leren schrijven. Het zijn 
1000 jaar oude Chinese gedichten, maar nog altijd inte-
ressant 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 18 maart van 14 tot 16.15 uur
Plaats: lokaal 15
Bijdrage: 10 EUR
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 7 maart
Cursuscode: PL2023V12

Chinese kalligrafie – oude Chinese gedichten II
In de tweede les schrijven we de andere twee zinnen van 
het gedicht met 14 karakters.

Data: zaterdag 22 april van 14 tot 16.15 uur
Plaats: lokaal 15
Bijdrage: 10 EUR
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 11 april
Cursuscode: PL2023VA12

Chinese kalligrafie – fijn Japans pocket penseel
We zullen met een heel fijn Japans draagbaar penseel 
leren 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 traditio-
neel verticaal formaat.  
Verticaal schrift is bekend als Zong Pai.
Traditioneel worden Chinees, Japans en Koreaans verti-
caal geschreven in kolommen die van boven naar bene-
den en van rechts naar links gaan.

Datum: zaterdag 6 mei van 14 tot 16.15 uur
Plaats: lokaal 15
Bijdrage: 10 EUR
Materiaalkost: 10 EUR (Japans pocket penseel & kal-
ligrafiepapier bedrukt met verticale lijnen) te betalen 
aan de begeleiding
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 25 april
Cursuscode: PL2023VA13
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HANDLETTERING - Beginners 

Een voormiddag 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 basisworkshop 
krijg je tips en tricks mee om een leuke gehandletterde 
quote neer te zetten. We gaan naar huis met een mooi 
geïllustreerde prentkaart op formaat naar keuze en een 
hoofd vol inspiratie om thuis aan de slag te gaan.

Datum: zaterdag 11 maart van 9 tot 12 uur
Plaats: lokaal 8
Bijdrage: 25 EUR
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 
28 februari
Cursuscode: PL2023V18

OF

Datum: zaterdag 25 maart van 9 tot 12 uur
Plaats: lokaal 8
Bijdrage: 25 EUR
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 
14 maart
Cursuscode: PL2023VA18

BRUSHLETTERING - Beginners

Een voormiddag met Sarah Van Osselaer - meester in 
de beeldende kunsten - grafisch ontwerper en 
illustrator

Brushletteren is een onderdeel van het handletteren en is 
een kunst op zich. We leren hoe we de mooiste brushlet-
ters op papier kunnen zetten. Na deze workshop heb je 
alle tricks mee om je thuis verder te specialiseren in deze 
prachtige schrijfletters. Deze workshop is ook leuk als 
aanvulling op de workshop ‘Handlettering voor beginners’.

Datum: zaterdag 22 april van 9 tot 12 uur
Plaats: lokaal 8
Bijdrage: 25 EUR
Materiaalkost: 20 EUR (basispakket) te betalen aan 
de begeleiding
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 11 april
Cursuscode: PL2023V19

POWERTEX IN KLEUR

Een voor- of namiddagreeks met Vicky Geerts

In deze cursus leer je nieuwe kleuren maken met de be-
staande kleuren powertex, deze fleurige kleuren zijn altijd 
leuk naar kinderdecoraties en doopsuiker toe, maar je 
keuze kan ook vallen op een mooi tuinbeeld.
Kom het eens proberen en maak iets origineels voor jouw 
kleine spruit of om je huis of tuin te decoreren.
Powertex is een textielverharder, een soort dikke lijm 
waar kleur aan toegevoegd is. Met powertex kan je kun-
stige beelden  maken zonder over kunstig talent te be-
schikken, alleen maar door creatief  te zijn. In drie voor- of 
namiddagen maken we een beeld naar keuze met een 

workshop
workshop

eigen creatieve touch die je huis, de kinderkamer of (met 
een laagje vernis erop) je tuin zullen opfleuren. 
Je kan reeds enkele ontwerpen bewonderen op de web-
site https://www.artbyv.be. Neem zeker contact op met 
de lesgeefster om af te spreken wat je gaat maken in de 
eerste les. vicky.geerts@telenet.be
Om met powertex te werken doe je best een schort of 
vuile kleding aan, want vlekken op kleding kan je niet ver-
wijderen.

Data: 3 zaterdagen van 9 tot 12 uur
4-25 maart, 29 april
Plaats: lokaal 19
Bijdrage: 50 EUR
Materiaalkosten worden berekend naar je gekozen 
werkstuk en je kan betalen aan de begeleiding bij de 
eerste les.
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 
14 februari
Cursuscode: PL2023V20

OF

Data: 3 zaterdagen van 13 tot 16 uur
4-25 maart, 29 april
Plaats: lokaal 19
Bijdrage: 50 EUR
Materiaalkosten worden berekend naar je gekozen 
werkstuk en je kan betalen aan de begeleiding bij de 
eerste les.
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 
14 februari
Cursuscode: PL2023V21

AQUARELLEREN VOOR BEGINNERS
Thema: initiatie aquarel

Een avondreeks met Leen De Smet

Heb je altijd al wel eens met aquarel willen schilderen, 
dan is dit het moment. We gaan papier, water en pigmen-
ten bij elkaar brengen en het feest laten beginnen. We 
starten met de basis en gaan de expressie op papier in je-
zelf naar boven halen, zonder dat je enige ervaring hebt. 
Je hoeft zelfs niet te kunnen tekenen.
Het voordeel van schilderen in een groep is dat elk onder-
werp bij ieder een ander resultaat brengt. Je kan je laten 
inspireren vanuit de werkelijkheid of vanuit jouw eigen 
authenticiteit. 

Data: 10 maandagen van 19 tot 22 uur
13-27 februari, 6-13-20-27 maart, 17-24 april, 8-15 mei
Plaats: lokaal 23
Bijdrage: 135 EUR 
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 
7 februari
Cursuscode: PL2023V57

OF

Data: 10 woensdagen van 19 tot 22 uur
15 februari, 1-8-15-22-29 maart, 19-26 april, 3-10 mei
Plaats: lokaal 8
Bijdrage: 135 EUR 
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 
7 februari
Cursuscode: PL2023V58
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IMPRESSIONISTISCH AQUARELLEN
Thema: extra large
Toegankelijk voor iedereen

Een namiddagreeks met Marc De Vos,
beeldend kunstenaar

De resultaten van deze cursus waren vorig seizoen ver-
bluffend, zelfs bij de starters!  We leren om niet alleen op 
groot formaat te schilderen, doch om ook groots te schil-
deren.  Het valt hierbij op dat het resultaat zelfs op kor-
tere termijn bereikt kan worden. Dit komt omdat er meer 
spontaniteit en inleefvermogen is. Maak gebruik van de 
ruimte, schilder onbevangen en vrij. De leraar brengt het 
papier mee en kan per vel aangeschaft worden. Werken 
die nog nat zijn, kunnen in de klas blijven nadrogen. 

Data: 10 woensdagen van 14 tot 17 uur
15 februari, 1-8-15-22-29 maart, 19-26 april, 3-10 mei
Plaats: lokaal 23
Bijdrage: 135 EUR 
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 
7 februari
Cursuscode: PL2023V33

IMPRESSIONISTISCH AQUARELLEN
Thema: aquarelleren op een rechtstaand blad
Toegankelijk voor iedereen

Een voormiddagreeks met Marc De Vos, 
beeldend kunstenaar

Alle thema’s komen hierbij aan bod: landschap, bloemen, 
abstract en zowel nat op droog als nat in nat zijn van 
toepassing. Dit is een absolute les in waterbeheersing. 
Onmogelijk? Nee, zeker niet. We leren om ons werk te 
manipuleren, controleren en kunnen hierbij veel beter het 
vloeiproces volgen, met wonderbaarlijke resultaten.
Een uniek boeiend experiment. Let op. De Vrije ateliers 
beschikken slechts over 15 tafelezels, dus het aantal 
deelnemers is beperkt.

Data: 10 woensdagen van 9 tot 12 uur
15 februari, 1-8-15-22-29 maart, 19-26 april, 3-10 mei
Plaats: lokaal 23
Bijdrage: 135 EUR 
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 
7 februari
Cursuscode: PL2023V32

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 ex-
perimenteel atelier.
In dit atelier gaan we volop experimenteren met verschil-
lende technieken en materialen. Figuratief of abstract, vrij 
of vertrekkend vanuit een opdracht, naar waarneming of 
naar beeldmateriaal … De keuze is aan jou. Samen ver-
kennen en ontdekken we de fantastische wereld van het 
beeld.

Data: 10 woensdagen van 19 tot 22 uur
15 februari, 1-8-15-22-29 maart, 19-26 april, 3-10 mei
Plaats: lokaal 23
Bijdrage: 135 EUR
Materiaalkost: 15 EUR te betalen aan de begeleiding 
bij de eerste les
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 
7 februari
Cursuscode: PL2023V43

AAN DE SLAG MET PEN, PENSEEL & INKT
Voor beginners en gevorderden

Een voormiddagreeks met Ilse Lenaerts, 
meester in de beeldende kunst

Van prachtige lijntekeningen, boeiende patronen tot dro-
merige beelden in gewassen tekening. Aan de hand van 
verschillende opdrachten gaan we aan de slag met pen, 
penseel en inkt en ontdekken we de veelzijdigheid van 
dit materiaal.

Data: 6 dinsdagen van 9 tot 12 uur
14-28 februari, 7-14-21-28 maart
Plaats: lokaal 10
Bijdrage: 85 EUR 
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 
7 februari
Cursuscode: PL2023V42
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ZENTANGLE
Meditatief patronen tekenen 

Een namiddagreeks met Tineke Coppens, 
beeldend kunstenaar

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

Data: 10 maandagen van 13 tot 15.30 uur
13-27 februari,  6-13-20-27 maart, 17-24 april, 8-15 mei
Plaats: lokaal 8
Bijdrage: 115 EUR
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 
7 februari
Cursuscode: PL2023V36

BOTANISCH TEKENEN I
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 plan-
ten staan in volle glorie, anderen zijn al begonnen met 
hun aftakeling. Botanisch tekenen is het vastleggen van 
een moment in de ontwikkeling van de plant.  

Data: 10 maandagen van 9 tot 12 uur
13-27 februari,  6-13-20-27 maart, 17-24 april, 8-15 mei
Plaats: lokaal 8
Bijdrage: 95 EUR
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 
7 februari
Cursuscode: PL2023V45

FOTOREALISTISCH PORTRETTEKENEN 
in grafietpotlood - Beginners 

Een voormiddagreeks met Tineke Coppens, 
beeldend kunstenaar

Altijd al portretten willen tekenen? Maar hoe begin je hier 
nu aan? Als ervaren portrettekenaar leg ik je de basis-
principes en technieken van portrettekenen 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. Je 
leert het aangezicht in de juiste verhoudingen op papier 
neerzetten en hoe teken je nou precies de ogen, neus, 
mond, oren... En waar de veelgemaakte fouten zitten in 
het tekenen van onze zintuigen.
Ik leer je vlot te werken met het tekenmateriaal, je gaat 
ook ontdekken waarvoor de nummers op potloden die-
nen, je gom te gebruiken en zo te leren spelen met licht 
en schaduw.

Data: 10 vrijdagen van 9 tot 12 uur
17 februari, 3-10-17-24-31 maart, 21-28 april, 5-12 mei
Plaats: lokaal 8
Bijdrage: 125 EUR
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 
7 februari
Cursuscode: PL2023V40

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 perspec-
tief. Soms vind ik het wel eens jammer als je ziet dat ie-
mand een hele mooie tekening maakt maar het perspec-
tief is ver te zoeken omdat je de basiskennis mist. En of je 
nu gebouwen, personen, dingen, stillevens of de natuur 
tekent, perspectief 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 één-
punts- en tweepuntsperspectief, verdwijnpunten, ellip-
sen… en geloof me, het zal geen saaie les zijn maar je 
zal het plezier vinden in het juist tekenen van je onder-
werp.

Data: 8 donderdagen van 13 tot 15 uur
16 februari, 2-9-16-23-30 maart, 20-27 april
Plaats: lokaal 8
Bijdrage: 65 EUR
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 
7 februari
Cursuscode: PL2023V47

FOTOREALISTISCH PORTRETTEKENEN 
in grafiet en of kleurpotlood - Gevorderden 

Een voormiddagreeks met Tineke Coppens, 
beeldend kunstenaar

In deze workshop gaan we dieper in op het tekenen van het 
haar (krullen, sluik haar), de accessoires (juwelen, een bril) en 
bijvoorbeeld een stuk kledij dat zichtbaar is (muts, hemd, enz.) 
De verschillende soorten schaduwtechnieken komen aan bod, 
je leert hier meer op oefenen en op die manier ga je ook je ei-
gen stijl ontdekken en ontwikkelen. Welke blik heeft ons model 
en naar waar is die gericht? Teken je een zijaanzicht of kijkt je 
model naar boven, naar onder... ? We gaan ook meer inzoo-
men op het perspectief van een gezicht. Kortom we gaan een 
level hoger in het fotorealistisch portrettekenen.

Data: 10 donderdagen van 9 tot 12 uur
16 februari, 2-9-16-23-30 maart, 20-27 april, 4-11 mei
Plaats: lokaal 8
Bijdrage: 135 EUR
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: PL2023V41
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OLIEVERFTECHNIEK VAN DE OUDE MEESTERS 
(16e – 18e eeuw)
Niveau: gevorderd-specialisatie-expert

Een avondreeks met Dirk Bosschaert, 
beeldend kunstenaar

In deze unieke cursus leer je een schilderij opbouwen 
volgens de academische methoden van de meesters uit 
renaissance, barok en classicisme. 
Hoe brachten zij hun tekening over? Wat is de functie van 
een imprimatuur? Hoe schilder je clair-obscur? Op welke 
manieren kan je een grisaille opbouwen? Wat is glace-
ren en hoe doe je dat? Welk kleurenpallet gebruikten Ru-
bens, Rembrandt, Vermeer en zovele anderen?
Docent Dirk Bosschaert heeft meer dan 16 jaar ervaring 
in het aanleren van deze klassieke technieken die 5 eeu-
wen de basisopleiding vormde van vele grote meesters. 
In meer dan 30 jaar studie heeft hij een synthese ontwik-
keld die je inzicht geeft in de rijkdom aan klassieke olie-
verftechnieken uit de 16e tot 18e eeuw.
De cursus omvat verder alles over glacistechnieken, dek-
kende en optische kleurmenging, gebruik van mediums, 
kleurtheorie en compositie.
Een boeiende leerrijke olieverfcursus voor wie zoekt naar 
een professionele kwaliteit in zijn werk.

Data: 10 donderdagen van 19.30 tot 21.30 uur
16 februari, 2-9-16-23-30 maart, 20-27 april, 4-11 mei
Plaats: lokaal 27
Bijdrage: 120 EUR
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 
7 februari
Cursuscode: PL2023V38

ABSTRACT SCHILDEREN MET ALCOHOLINKT
Een avond met Inge Verbruggen

Alcohol inkt bestaat in verschillende kleuren en met verschil-
lende effecten zoals glitters en metallic. Door de verschillende 
soorten en kleuren inkt te mengen, ontstaan onregelmatige 
vormen en afbeeldingen. Je hebt geen ervaring of tekenta-
lent nodig. Deze workshop is voor iedereen toegankelijk. Op-
merking: Doe niet je beste kledij aan. Deze inkt is moeilijk uit 
kledij te verwijderen.

Datum: woensdag 1 maart van 19 tot 22 uur
Plaats: lokaal 6
Bijdrage: 20 EUR
Materiaalkost: 40 EUR (incl 7 kleuren alcoholinkt naar 
keuze die je mee naar huis mag nemen) te betalen aan 
de begeleiding
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 14 februari
Cursuscode: PL2023V39

FLEURIGE BLOEMEN VAN CREPEPAPIER

Een namiddagreeks met Cindy Ferket

Ik herinner mij dat ik als kind deze bloemen aan zee maakte 
met mijn ouders. Op mijn beurt gaf ik het aan mijn dochter 
door. De zelfgemaakte bloemen etaleerden we op een zelf-
gemaakt toogje van zand. Andere kinderen konden deze 
bloemen kopen met schelpjes. Al snel leerden we creatief be-
zig zijn en handeltje drijven. Dit zijn leuke oude herinneringen 
die ik koester. Wie herkent dit verhaal ? Of hebben jullie hier 
andere mooie herinneringen aan? Er moeten natuurlijk geen 
herinneringen zijn, we kunnen deze bloemen ook maken om 
thuis of op een feestje te gebruiken als decoratie.

Data: 2 maandagen van 13.30 tot 16 uur
17-24 april 
Plaats: lokaal 10
Bijdrage: 20 EUR
Materiaalkost: 10 EUR te betalen aan de begeleiding eerste les
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 11 april
Cursuscode: PL2023V53

workshop

UNIEKE WENSKAARTEN MAKEN 
MET POTLOODSLIJPSEL

Een avondreeks met Cindy Ferket

Geboorte, communie, verjaardagen, kerst ... Deze kaar-
ten zijn voor alle soorten  gelegenheden te maken. Niets 
leuker dan met je kinderen of kleinkinderen iets creatiefs 
te doen en daarbij nog tot mooie resultaten te komen!  Ik 
toon jullie stap voor stap hoe ik mijn eigen unieke kaartjes 
maak a.h.v. eenvoudige materialen.  

Data: 2 dinsdagen van 19 tot 21 uur
18-25 april
Plaats: lokaal 10
Bijdrage: 20 EUR
Materiaalkost: 5 EUR te betalen aan de begeleiding 
eerste les
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 11 april
Cursuscode: PL2023V55
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WORKSHOP 
ZILVERKLEI – VRIJ WERK

Een avond met Inge Verbruggen

Art Clay Silver is kneedbaar zilver. Het ziet eruit als ge-
wone klei, maar bestaat uit zilverpoeder, organisch bind-
middel en water. De klei is makkelijk te vormen en dat geeft 
eindeloos veel mogelijkheden bij het maken van je eigen 
sieraden. 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 starten we met de zilverklei. Je werkstukken wor-
den tijdens de les afgebakken, zodat je ze onmiddellijk 
mee naar huis kan nemen. Je hebt geen voorkennis nodig.

Datum: maandag 13 februari van 19 tot 23 uur
Plaats: lokaal 13
Bijdrage: 25 EUR
Materiaalkost: ongeveer 35 EUR te betalen aan de
begeleiding
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 
7 februari
Cursuscode: PL2023V49

OF

Datum: woensdag 29 maart van 19 tot 23 uur
Plaats: lokaal 13
Bijdrage: 25 EUR
Materiaalkost: ongeveer 35 EUR te betalen aan de 
begeleiding
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 
21 maart
Cursuscode: PL2023V50

PAASBLOEMSTUK EN -DECORATIE

Een namiddagreeks met Cindy Ferket

De dagen worden weer wat langer, de lente breekt aan, 
de natuur komt weer in bloei ... Een nieuw seizoen is be-
gonnen. Om helemaal in de sfeer te komen tijdens deze 
maanden denk ik aan een creatief paasstuk of lente-
bloemstuk. In deze workshop gaan we aan de slag met 
het maken van een mooi decoratief bloemstuk. We ge-
bruiken hiervoor eenvoudige materialen zoals gips, pa-
pier, plantjes, takken en touw. Van iets eenvoudigs ma-
ken we iets moois voor thuis. Of het kan ook een leuk 
idee zijn om dit origineel bloemstuk als cadeautje af te 
geven.

Data: 2 woensdagen van 13.30 tot 16 uur
8-22 maart 
Plaats: lokaal 10
Bijdrage: 20 EUR
Materiaalkost: 5 EUR te betalen aan de begeleiding 
eerste les
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 
28 februari
Cursuscode: PL2023V56

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
13-27 februari, 6-13-20-27 maart, 17-24 april, 8-15 mei
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 28 januari 13 uur t.e.m. 
7 februari
Cursuscode: PL2023V87

SIERADEN MAKEN MET HARS

Een avond met Inge Verbruggen

In deze workshop maken we sieraden met hars. De hars 
is transparant en kan gekleurd worden met pigmenten. 
Er kunnen ook decoraties in verwerkt worden zoals mini 
glasbolletjes, kleine schelpjes, een haarlokje van je kids 
… De fournituren waarop we werken zijn van zilverkleurig 
nikkelvrij metaal. Wat zijn de mogelijkheden? Hangertjes, 
oorhangers, oorstekers, ringen, haarspeldjes, armban-
den … Je kiest zelf wat je wil maken en je kan je creaties 
de avond zelf mee naar huis nemen.

Datum: maandag 13 maart van 19 tot 22 uur
Plaats: lokaal 13
Bijdrage: 20 EUR
Materiaalkost: ongeveer 25 à 40 EUR (afhankelijk van 
hoeveel stuks je wilt maken) te betalen aan de bege-
leiding
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 7 maart
Cursuscode: PL2023V51

workshop
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HET CREËREN VAN KINDERKLEDING
Naaicursus kinderkleding

Een avondreeks met Francine De Man

Maak een mooie creatie voor je kind of kleinkind. Hoe tof 
is dit! Deze cursus biedt je de mogelijkheid om dit te ver-
wezenlijken. Stapsgewijs wegwijs worden in het maken 
van kinderkleding. Ervaring of geen ervaring de projectjes 
worden aangepast aan je eigen naaikennis. Zie je lieve-
ling lopen in je eigen creatie en wees trots op jezelf!

Data: 8 woensdagen van 19 tot 22 uur
15 februari, 1-8-15-22-29 maart, 19-26 april
Plaats: lokaal 10
Bijdrage: 100 EUR
Materiaalkost: 5 EUR (voor oefenstof en patroonpa-
pier. Indien je dit zelf hebt mag je dat zeker meebreng-
en)  te betalen aan begeleiding bij de eerste les
Wie geen naaimachine heeft, kan er één huren 
(5 EUR/per les)
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 
7 februari
Cursuscode: PL2023V80

LEER JE EIGEN KLEDING CREËREN
Naaicursus voor beginners

Een namiddagreeks met Francine De Man

Droom je al een tijdje van te leren naaien? Schrijf je dan 
zeker in. Deze cursus geeft je de mogelijkheid om de ba-
sis van het naaien aan te leren. Stapsgewijs maak je op 8 
lessen al eenvoudige kledingstukken waar je trots kan op 
zijn. Ook met enige ervaring kan je terecht. Met je eigen 
naaikennis helpen we je verder op weg.

Data: 8 dinsdagen van 14 tot 17 uur
14-28 februari, 21-28 maart, 18-25 april, 2-9 mei
Plaats: lokaal 10
Bijdrage: 100 EUR
Materiaalkost: 5 EUR (voor oefenstof en patroonpa-
pier. Indien je dit zelf hebt mag je dat zeker meebreng-
en)  te betalen aan begeleiding bij de eerste les
Wie geen naaimachine heeft, kan er één huren 
(5 EUR/per les)
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 
7 februari
Cursuscode: PL2023V79

EXCLUSIEVE BLOEM IN STOF MAKEN

Een namiddag met Francine De Man

Zin in een heel creatieve en gezellige namiddag? Samen 
gaan we aan de slag om ons eigen juweeltje van een 
bloem te maken. Dit in stof afgewerkt met parels of an-
dere leuke materialen. Keuze uit verschillende stofjes en 
materialen. Iedereen heeft dan ook met zijn eigen creati-
viteit een ander juweeltje van een bloem.

Datum: vrijdag 28 april van 14 tot 17 uur
Plaats: lokaal 10
Bijdrage: 20 EUR
Materiaalkost: 7 EUR te betalen aan begeleiding bij 
de eerste les
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 18 april
Cursuscode: PL2023V81

HOE LEER IK EEN PATROON UITTEKENEN?

Een namiddag met Francine De Man

Knip, Burda …. noem maar op, heel veel leuke patronen 
om uit te tekenen. Maar hoe doe ik dat juist, en waar moet 
ik opletten? Ken ik wel de maattabel van dit modeblad? 
Weet ik wel welke maat ik juist moet uittekenen? Hoe we 
op een correcte manier een radarblad gebruiken leren we 
op deze namiddag. Je gaat dan ook naar huis met een 
patroon dat je zelf hebt uitgetekend en met extra kennis 
op zak.

Datum: donderdag 4 mei van 14 tot 17 uur
Plaats: lokaal 23
Bijdrage: 20 EUR
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 25 april
Cursuscode: PL2023V82

workshop

workshop
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BORDUREN OP EEN T-SHIRT

Een avond met Siska Pannier

Ga voor een wel heel originele look en pimp je T-shirt 
met een hip borduursel. Een abstracte lijntekening, een 
quote of een detail met bloemen. Jij bent de ontwerper 
van je eigen hoogstpersoonlijke T-shirt. Laat die creati-
viteit maar de vrije loop, want we gaan dus tekenen met 
naald en draad.
Beginner of al ervaring? Iedereen kan meedoen! Je leert 
de basistechnieken en verschillende steken van het vrij 
borduren. We gaan samen experimenteren en ik geef 
je praktische tips en tricks. Is je creatie nog niet klaar? 
Geen probleem, je krijgt een borduurring, een naald en 
een voorraad borduurgaren mee naar huis zodat je thuis 
kan verder werken.

Datum: woensdag 8 maart van 19 tot 22 uur
Plaats: lokaal 15
Bijdrage: 20 EUR
Materiaalkost: 10 EUR te betalen aan begeleiding 
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 
28 februari
Cursuscode: PL2023V68

BORDUREN IN EEN BORDUURRING                                                                       

Een avond met Siska Pannier

Kom de fun ontdekken van het borduren en maak je ei-
gen kunstwerkje in een borduurring.
Een inspirerende quote, iets met bloemen of een ab-
stracte lijntekening. Waar je ook voor kiest, die unieke 
borduurring aan de muur wordt vast hét pronkstuk van 
je living, slaapkamer of wc. Laat die creativiteit maar de 
vrije loop, want we gaan dus tekenen met naald en draad.
Beginner of al ervaring? Iedereen kan meedoen! Je leert 
de basistechnieken en verschillende steken van het vrij 
borduren. We gaan samen experimenteren en ik geef 
je praktische tips en tricks. Is je creatie nog niet klaar? 
Geen probleem, je krijgt een borduurring, een naald en 
een voorraad borduurgaren mee naar huis zodat je thuis 
kan verder werken.

Datum: woensdag 15 februari van 19 tot 22 uur
Plaats: lokaal 15
Bijdrage: 20 EUR
Materiaalkost: 15 EUR te betalen aan begeleiding 
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 
7 februari
Cursuscode: PL2023V67

workshop

workshop

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 en persoonlijk.
Je oefent verschillende steken van het vrij borduren. Alles 
behalve de klassieke kruisjessteek, dus. We gaan teke-
nen met naald en draad. Je creativiteit de vrije loop laten 
en de fun van het borduren ervaren. Dat is wat je mag 
verwachten.
Het maakt niet uit of je al pro bent of nog nooit een bor-
duurring 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 
effectief borduren van jouw creatie.

Datum: woensdag 19 april van 19 tot 22 uur
Plaats: lokaal 15
Bijdrage: 20 EUR
Materiaalkost: 12 EUR te betalen aan begeleiding 
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 11 april
Cursuscode: PL2023V69

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 amigurumi-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 magische ring, meerderen en minderen van ste-
ken, kleurenwisseling, het aanbrengen van oogjes, het 
opvullen en het aan elkaar bevestigen van de verschil-
lende onderdelen.

Data: 4 donderdagen van 19 tot 22 uur
2-9-16-23 maart
Plaats: lokaal 13
Bijdrage: 60 EUR
Materiaalkost:  20 EUR te betalen aan de begeleiding
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m.
 7 februari
Cursuscode: PL2023V76

workshop
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STIPPEN OP PORSELEIN

Een namiddagreeks met Lotte Rousseau

We leren de basistechnieken van het stippen, vol-
gens 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 tempo kan 
er voor de 2de sessie een bordje van thuis meege-
bracht worden om te stippen.

Data: 2 vrijdagen van 14 tot 17 uur
21-28 april 
Plaats: lokaal 6
Bijdrage: 30 EUR
Materiaalkost:  20 EUR te betalen aan de 
begeleiding
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 
11 april
Cursuscode: PL2023V77

aquarelleren voor beginners p.27
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ONLINE CURSUSSEN

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. 

in 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

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).

ONLINE cursussen
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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AUDIOVISUELE KUNSTEN, MULTIMEDIA & THEATER

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 dik-
wijls 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 verschil-
lende termen en mogelijkheden van je toestel kunt begrijpen 
en gebruiken. Digitale fotocamera vereist.

Data: 10 donderdagen van 19.30 tot 22 uur
16 februari, 2-9-16-23-30 maart, 20-27 april, 4-11 mei
Plaats: lokaal 15
Bijdrage: 100 EUR
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: AU2023V61

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 uitdaging? 
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 fotografie-
project. Dit zelf gekozen project wordt regelmatig in groep be-
sproken 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 portret-
reeks, een visie die je via beelden wil tonen ...
Tijdens deze workshop gaan we ook een paar keer fotografe-
ren op locatie, bespreken we in groep wie voor welke obsta-
kels komt te staan en hoe we dit kunnen oplossen. 
Kortom een workshop die je creativiteit en uitdaging zal prik-
kelen. Materiaal: spiegelreflex- of systeemcamera

Data: 10 maandagen van 19.30 tot 22 uur
13-27 februari, 6-13-20-27 maart, 17-24 april, 8-15 mei
Plaats: lokaal 15
Bijdrage: 100 EUR
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: AU2023V66

workshop
CINEMA ONLINE
Infosessie over online streamen en meer!

Een avond met Tim Deschaumes 
i.s.m. Avansa Waas-en-Dender

Terwijl muziekliefhebbers met een abonnement op Spotify of 
Apple Music beschikken over een haast volledige toegang tot 
de muziekgeschiedenis, moeten filmliefhebbers het met veel 
minder stellen.
In elk land zijn er talloze streamingdiensten, elk met een be-
perkt aanbod. Waar kan je op legale wijze specifieke commer-
ciële films, filmklassiekers, wereldcinema of art cinema bekij-
ken? We verkennen het online filmaanbod met: een overzicht 
van commerciële (bv. Netflix) én cinefiele (bv. Mubi, Sooner, 
CineMember) streamingdiensten wereldwijd ? het aanbod 
van Cinébib in de bibliotheek ? zoekinstrumenten om in het 
streamingkluwen je weg te vinden ? films in het publieke do-
mein, gratis aanbod van filmmusea en openbare omroepen 
? gespecialiseerde webshops waar je klassiekers of moeilijk 
te vinden films kan aanschaffen Inschrijven is noodzakelijk.

Datum: maandag 15 mei van 19 tot 21.30 uur
Plaats: Avansa, Rode Kruisstraat 23
Bijdrage: 11 EUR (5,50 EUR – met korting) 
Inschrijven zie pagina 13
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KRACHTIG JEZELF ZIJN
Naar een meer harmonisch en evenwichtig leven

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

Wil je jezelf beter leren kennen? Wil je jezelf en anderen beter 
begrijpen? Wil je meer evenwicht in je leven? 
In deze workshop staan we stil bij verschillende aspecten van 
je persoon: je verstand, je gevoel, je lichaam, je capacitei-
ten… Je leert die aspecten meer op elkaar afstemmen, om zo 
meer te kunnen zijn wie je echt bent.

Data: 3 dinsdagen van 19.15 tot 22.30 uur
18-25 april, 2 mei 
Plaats: lokaal 13
Bijdrage: 60 EUR
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 11 april
Cursuscode: FI2023V66

MATERIAAL MEEBRENGEN: ZIE WWW.VRIJEATELIERS.BE

PERSOONLIJKHEIDSVORMING EN FILOSOFIE 

THAIS KOKEN
Voorgerechten met hoofdgerechten 

Gezellig en leuk samen koken en samen proeven
Een avondreeks met Katesiri Klangkan

In deze kookreeks gaan we samen 2 voorgerechten, 2 hoofd-
gerechten en 2 desserts samen koken. Je leert op een dui-
delijke manier hoe je populaire Thaise gerechten – van grote 
klasse tot streetfood – kunt bereiden. We beginnen met voor-
gerecht en met hoofgerecht met rijst. En eindigen met des-
serts

Menu:
Dag 1:  Krokante vissalade – gele curry met kip en aardappelen
Dag 2:  Gefrituurde scampikoekjes – roergebakken rijst in  
 Thaise kruiden met scampi
Dag 3:  Jackfruit met kleefrijst en kokostopping – kleefrijst
 balletjes met kokosschilfers

Data: 3 dinsdagen van 18.30 tot 21.30 uur
18-25 april, 2 mei
Plaats: lokaal 26
Bijdrage: 45 EUR
Materiaalkost: 22 EUR te betalen aan de begeleiding bij 
de eerste les
Mee te brengen materiaal: zie www.vrijeateliers
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 11 april
Cursuscode: FI2023V73

CHINEES KOKEN
Ongekend Chinese eten

Een namiddagreeks met Zhu Ma

Hier leert men enkele Chinese hapjes en gerechten te berei-
den om kennis te maken met ongekende Chinese dagelijkse 
kost.
Dag 1:  Hun Tun, dumplings op twee wijzen 
  (in soep en gebakken)
Dag 2:  Shao Mai, gestoomde pakketjes gevuld 
 met kleefrijst en groentjes.
Dag 3:  Nian Gao, rijstcake op twee wijzen: rijstcake in bouillon 
 met Chinese kool, varkensvlees en (gedroogde)  
 shiitakes en rijstcake met ribbetjes in pikante 
 zoetzure saus
Dag 4:  een dagelijkse familiemaaltijd

Data: 4 zaterdagen van 14 tot 17 uur
18-25 maart, 22-29 april
Plaats: lokaal 26
Bijdrage: 50 EUR
Materiaalkost: 20 EUR te betalen aan de begeleiding bij 
de eerste les
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 7 maart
Cursuscode: FI2023V95

48 49



O’TAGINE

Een avondreeks met Najat El Boubkari

Salaam kookliefhebbers! Welkom in mijn driedaagse work-
shop waarin de fascinerende Marokkaanse keuken centraal 
staat, een keuken met een rijke culinaire geschiedenis vol 
kleuren, verfijnde smaken en textuur. 
Een Marokkaanse maaltijd geurt naar kruiden en specerijen, 
en combineert de zoetheid van fruit en noten met hartige sma-
ken van vlees en groenten. Oranjebloesem, kaneel, saffraan 
maar ook amandelen en dadels zijn maar een paar ingredien-
ten die de Marokkaanse maaltijd rijk is.  Stapsgewijs onthult 
zich een uniek smakenpalet en fantastische gerechten zoals 
de tajine, een aardewerken stoofpot met een kegelvorming 
deksel waarin vlees of vis, groenten en kruiden tegelijkertijd 
langzaam gegaard worden. Slow cooking op zijn best! 
Van pastila (een hartige taart van filodeeg) naar een vegan 
Harira (rijkgevulde maaltijdsoep met kikkererwten en linzen), 
verfrissende slaatjes en zoete gaatjespannekoeken, voor elk 
wat wils.  

Data: 3 woensdagen van 19 tot 22 uur
15 februari, 1-8 maart 
Plaats: lokaal 26
Bijdrage: 45 EUR
Materiaalkost: 10 à 15 EUR te betalen aan de begeleiding 
bij de 1e les
Mee te brengen materiaal: zie www.vrijeateliers.be
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: FI2023V100

LEKKER KOKEN

Een avondreeks met Tina De Vriese

Ben je de afhaalmaaltijden beu?
De recepten zijn makkelijk aan te passen aan je eigen gezin. 
Iedereen die graag met verse ingrediënten kookt en eens iets 
anders wil leren maken, is welkom in deze kookcursus.
Geen ervaring, geen probleem! Tina De Vriese is van oplei-
ding kookleerkracht en hulpkok, heeft ervaring en is bereid je 
met raad en daad bij te staan in haar wonderlijke wereld van 
heerlijke recepten.
Heb je allergieën of kan/mag je iets niet eten omwille van 
religie of overtuiging, laat het me dan weten, dan hou ik er 
rekening mee.

Dag 1: zalmwafeltjes, scampibowl met zongedroogde tomaten
Dag 2: brocolimousse met Gandaham, quiche met spek
Dag 3: groentenbowl met couscous, trifle
Dag 4: kippensoep, groentenlasagne
Dag 5: maaltijdsalade met geitenkaas, chocomousse

Data: 5 maandagen van 19 tot 22 uur
27 februari, 6-13-20-27 maart
Plaats: lokaal 26
Bijdrage: 70 EUR
Materiaalkost: 30 EUR te betalen aan de begeleiding 
eerste les
Mee te brengen materiaal: zie www.vrijeateliers.be
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 14 februari
Cursuscode: FI2023V97

ONTSPANNENDE VOETMASSAGE

Een avond met Hildegarde De Meulenaere, 
massagetherapeut

Je voeten vormen de basis van je hele lichaam.  Het is su-
perbelangrijk om ze in een goede conditie te houden. Tijdens 
deze workshop leer je enkele eenvoudige ontspannende 
massagetechnieken. In combinatie met een aangepaste 
massage-olie geeft dat  een heel relaxt gevoel. Er is geen 
voorkennis vereist. Iedereen kan dit leren. 
Tip: kom met 2 dan kan je daarna deze massage uitwisselen.  
Ook alleen ben je welkom.

Datum: maandag 13 februari van 19.30 tot 22 uur
Plaats: lokaal 12
Bijdrage: 30 EUR
Mee te brengen material: zie www.vrijeateliers.be
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: FI2023V96

workshop
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Datum: maandag 27 maart van 19.30 tot 22 uur
Plaats: lokaal 12
Bijdrage: 30 EUR
Mee te brengen material: zie www.vrijeateliers.be
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 21 maart
Cursuscode: FI2023VA96

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. Een gebogen rug en 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 min-
der spierpijn te ervaren.

Datum: maandag 17 april van 19.30 tot 22 uur
Plaats: lokaal 12
Bijdrage: 30 EUR
Mee te brengen materiaal: zie www.vrijeateliers.be
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 11 april 
Cursuscode: FI2023VE96

BEEN- EN VOETMASSAGE

Een avond met Hildegarde De Meulenaere, 
massagetherapeut

Je benen en voeten  verwennen is geen overbodige luxe. 
Deze massage doet zeker deugd bij gespannen beenspieren, 
zware benen, vermoeide  benen en voeten, koude voeten. 
Ze bevordert de bloed- en lymfecirculatie en zorgt zowel voor 
geestelijke als lichamelijke ontspanning. Er is geen voorken-
nis vereist. Iedereen kan dit leren.    
Tip: kom met 2 dan kan je daarna deze massage uitwisselen.  
Ook alleen ben je welkom.

Datum: maandag 6 maart van 19.30 tot 22 uur
Plaats: lokaal 12
Bijdrage: 30 EUR
Mee te brengen material: zie www.vrijeateliers.be
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 28 februari
Cursuscode: FI2023VB96

HOOFD-, NEK- EN 
SCHOUDERMASSAGE OP STOEL

Een avond met Hildegarde De Meulenaere, 
massagetherapeut

Zones waar veel spanningen zitten zijn o.a.  de schouders, de 
bovenrug, de nek en het hoofd. Je leert eenvoudige massage 
technieken om de spieren te ontspannen.  Je leert de mas-
sage uitvoeren met olie op de blote huid. Als je dat kan dan 
lukt het je ook op  kledij. Je draagt best gemakkelijke kledij. 
Voor dames is een topje aan te raden. Er is geen voorkennis 
vereist. 
Tip: kom met 2 dan kan je daarna deze massage uitwisselen.  
Ook alleen ben je welkom.

workshop

workshop

workshop

Datum: dinsdag 21 maart van 19 tot 21 uur
Praktijkmoment: dinsdag 28 maart
Plaats: lokaal 8
Bijdrage: 35 EUR
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 14 maart 
Cursuscode: FI2023VA94

INTERIEUR EN PERSOONLIJKHEID

Een namiddagreeks 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 persoon-
lijkheid. Samen met jullie ga ik op pad om de juiste sfeer te 
creëren. We bekijken verschillende interieurstijlen van Bohe-
mian Chic tot Feng Shui. Ik geef tips & tricks i.v.m. kleur, stijl 
en materialen. Dit alles resulteert in een eigen creatief ge-
maakt moodboard waarmee je thuis aan de slag kan.

Data: 4 woensdagen van 13.30 tot 16 uur
19-26 april, 3-10 mei
Plaats: lokaal 15
Bijdrage: 40 EUR
Mee te brengen materiaal: zie www.vrijeateliers.be
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 11 april
Cursuscode: FI2023V109

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 persoonlijke 
‘musthaves’ zijn. Door te kijken naar jouw pasvormen reke-
ning 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
14-28 februari, 7-14 maart
Plaats: lokaal 8
Bijdrage: 55 EUR
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: FI2023V94

WARDROBE COACHING IN DE PRAKTIJK

Een avond met Cindy Ferket

Na de interactieve theoretische workshop ‘Wardrobecoa-
ching’ gaan we onze opgedane kennis nu omzetten in de 
praktijk. Tijdens de eerste les gaan we de theorie kort over-
lopen en een plan van aanpak bespreken voor het shoppen 
zelf. De tweede maal komen we bij elkaar aan de Kringloop 
van Sint-Niklaas om aldaar samen unieke en betaalbare 
stuks uit te zoeken. Een ideaal vervolg op de eerste cursus, 
maar ook mensen die deze niet hebben gevolgd kunnen mak-
kelijk inpikken.
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DOORBREEK HET!

Een avondreeks met Ronald Van Rillaer

Je sociale isolatie, je eenzaamheid, gebrek aan durf om tegen 
iemand te praten, je negatief zelfbeeld, je twijfel over je ‘so-
ciale’ capaciteiten. Al deze dingen maken dat je jezelf tekort 
doet, dat je kansen mist, dat je te weinig mensen ontmoet.
Covid deed er geen goed aan maar eens moet je dat toch 
doorbreken. Via leuke workshops ga je mensen ontmoeten 
die veel tijd met jou gaan doorbrengen.
Er ontstaan leuke gesprekken, er komen inzichten omdat 
sommigen van de deelnemers met dezelfde problemen  en 
twijfels vechten als jijzelf.
We gaan leren van elkaar. Niet met een therapeut maar met 
een gelijkgestemde. Leer voor jezelf op te komen op de juiste 
manier. Heb je er al zin in dan moet je inschrijven voor de 
workshop ‘Doorbreek het!’ De workshop is niet leeftijdgebonden.

Data: 10 woensdagen van 19 tot 21 uur
15 februari, 1-8-15-22-29 maart, 19-26 april, 3-10 mei
Plaats: lokaal 2
Bijdrage: 240 EUR
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: FI2023V102

REGEL ZELF EN TIJDIG JE LEVENSEINDE

Infosessie en vragenronde over het LEIF-document
Een avond met Linde Vande Casteele i.s.m. Avansa Waas-
en-Dender

Hoe kunnen we nu al beslissen over behandelingen die we la-
ter wel of niet meer willen? Waarover kan je zelf beslissen als 
je in een ziekenhuis terecht komt? Wat kan je zelf beslissen in 
verband met je levenseinde? Wat kan je zelf bepalen over je 
uitvaart, euthanasie of orgaandonatie? Je komt het allemaal te 
weten.
Wat kunnen we nu op papier zetten voor later (LEIF-plan) als 
we het dan niet meer kunnen aangeven wat we willen? In een 
wereld waar het recht op zelfbeschikking zo belangrijk is, lijkt 
dat recht op te houden wanneer je oud en/of ziek wordt. Het 
LevensEinde Informatie Forum (LEIF) vertolkt de stemmen van 
kwetsbare ouderen en informeert over een weloverwogen le-
venseindezorg. Een goed geïnformeerde burger zal de juiste 
keuzes kunnen maken, en de regie over de levenseindezorg 
zelf in handen kunnen nemen met een goede ondersteuning. 
Inschrijven is noodzakelijk.

Datum: woensdag 15 februari van 19.30 tot 22 uur
Plaats: Avansa, Rode Kruisstraat 23
Bijdrage: 9 EUR (4,50 EUR – met korting)
Inschrijven zie pagina 13
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MINDFULNESS EN AANDACHTSTRAINING
Ervaringsgerichte vierdelige reeks

Een avondreeks met Marisa Hoslet 
i.s.m. Avansa Waas-en-Dender

Mindfulness betekent milde aandacht geven aan de dingen 
zoals ze zijn, en niet zoals je wil dat ze zijn. In onze huidige 
samenleving is dat meer dan ooit een uitdaging geworden. 
Stress, werkdruk of beperkingen hebben voor veel mensen 
een andere betekenis gekregen. Mindfulness kan je helpen 
om meer bewust te worden van wat je meemaakt. Recent we-
tenschappelijk onderzoek aan de VUB ism BRUCC, het Brus-
sels University Consultation Center, heeft aangetoond dat 
het beoefenen van mindfulness de levenskwaliteit verhoogt. 
In deze reeks wordt vooral ervaringsgericht gewerkt. Zo leer 
je vat te krijgen op wat moeilijkere situaties bij jou teweeg-
brengen. De reeks is voor wie wil ervaren hoe mindfulness 
kan helpen in het dagelijkse leven, het is geen therapie. Deze 
mindfulnesstraining is gebaseerd op het werk van Jon Kabat-
Zinn en het Center for Mindfulness.
Inschrijven is noodzakelijk.

Data: 4 woensdagen van 19.30 tot 22 uur
3-10-17-24 mei
Plaats: Avansa, Rode Kruisstraat 23
Bijdrage: 44 EUR (22 EUR – met korting)
Meebrengen: een grote handdoek of een matje
Inschrijven zie pagina 13

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 woensdagen van 14 tot 16 uur
15 februari, 1-8 maart
Plaats: lokaal 13
Bijdrage: 30 EUR
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: ACT2023V01

KUBISME EN EXPRESSIONISME

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 zowel 
architectuur, beeldende kunst, dans, theater, film en muziek. 
Gedurende 3 opeenvolgende weken kan je alles te weten ko-
men over kubisme en expressionisme. De lessen worden rij-
kelijk geïllustreerd met beeld- en filmfragmenten en er worden 
verwijzingen gegeven naar musea bezoeken, kunstenaars-
films, 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 woensdagen van 14 tot 16 uur
15-22-29 maart
Plaats: lokaal 13
Bijdrage: 30 EUR
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 7 maart
Cursuscode: ACT2023V02
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KUNST OF KITSCH?

Een namiddagreeks met Tineke Coppens

De lijn tussen iets moois vinden of lelijk is bijzonder dun en voor 
iedereen verschillend. Maar wat is dat nu volgens kenners en de 
regels van de kunst, en wat is kitsch?
Is kitsch ook kunst? Is kitsch mooi, waardevol of minderwaar-
dig? Wanneer kan je een object kunst noemen? Moet kunst duur 
zijn? Wat is kunst of kitsch voor mij, voor jou of het grote publiek?
Velen onder ons stellen zich deze vragen en samen met jullie 
tracht ik de twee begrippen uit elkaar te halen en een zo goed 
als mogelijk verschil tussen kitsch en kunst te laten zien, voelen 
en horen. Een éénsluitende definitie geven is geen gemakkelijke 
opdracht! Veel heeft te maken met smaak, je eigen interpretatie 
... Het is een plezante, boeiende uiteenzetting van beide begrip-
pen, waarin jullie mening zeker naar voor mag gebracht worden!

Data: 2 woensdagen van 14 tot 16 uur
19-26 april
Plaats: lokaal 13
Bijdrage: 20 EUR
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 11 april
Cursuscode: ACT2023V03

EEN KRITISCHE REIS DOOR 
ONZE KOLONIALE GESCHIEDENIS 
Dekoloniseringswandeling ‘Antwerpen/Congo’

Een middag met gids ‘Expeditie De Stad vzw’ 
i.s.m. Avansa Waas-en-Dender

Er zijn in Antwerpen nog tientallen gebouwen, monumenten, 
straatnamen die verwijzen naar ons koloniale verleden. Dit is 
historisch heel interessant maar roept ook vragen op.
Zijn excuses aan Congo voor de wandaden van onze voor-
ouders genoeg of moeten we als land meer doen? En wat 
doen we Congolese kunstwerken die ooit zonder toestem-
ming weggenomen zijn uit het land van herkomst en nu in Bel-
gische musea prijken? Kom naar deze wandeling en beleef 
de geschiedenis en de relevantie van ons koloniale verleden 
vandaag. Tijdens deze tocht door Antwerpen ontdekken we de 
relatie tussen Antwerpen en Congo op verschillende vlakken 
vanaf de 16de eeuw tot vandaag. We bespreken de kolonisa-
tie van Congo, de rol van de Belgische missies, de oprichting 
van instituten, de verrijking van bepaalde Antwerpse families 
en de dekolonisatie vanaf de jaren ‘60 in de vorige eeuw. Er 
is veel te doen geweest rond contesteerbare standbeelden 
zoals die van Leopold II. En de vraag of illegaal verworven 
Congolese kunstobjecten teruggegeven moeten worden, is 
nog altijd niet beantwoord. Zijn excuses voor de Belgische 
uitbuiting van Congo voldoende of moeten we meer doen? Is 
onze witte kijk op ons koloniaal verleden en op de Belgen van 
Afrikaanse origine eindelijk aan het kantelen? Praktische info 
Start aan de Sint-Jansvliet aan het tunnelgebouw 
Inschrijven is noodzakelijk.

Datum: zaterdag 11 maart van 14 tot 16.30 uur
Samenkomst: Sint-Jansvliet aan tunnelgebouw
Bijdrage: 8 EUR (4 EUR – met korting)
Inschrijven zie pagina 13
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HOE LEVEN WE MORGEN?
Bezoek aan het Huis van de Toekomst

Een voormiddag met een gids 
i.s.m. Avansa Waas-en-Dender

Een interactief tapijt dat een alarmsignaal geeft als je erop valt? 
Een tandenborstel die je hartslag meet? Een virtuele bank-
kaart op je smartphone? Living Tomorrow bezoeken, is in de 
toekomst kijken. Verwacht geen ingewikkelde sciencefiction, 
ontdek wel wat slimme koppen bedenken om ons het leven 
eenvoudiger, veiliger en leuker te maken.
Living Tomorrow brengt verrassende visies, ideeën en techno-
logieën samen en stelt ze voor in een adembenemend futuris-
tisch decor, met een demo-zone. We gaan op reis naar onze 
mogelijke toekomst, waarbij innovatie, technologie, maar ook 
het menselijke aspect van diverse zaken aan bod komen. Stof 
genoeg om na te denken over ons wonen er in de toekomst uit 
zou kunnen zien. 
Inschrijven is noodzakelijk. 
Noodnummer de dag zelf: 0468 11 40 52.

Datum: vrijdag 9 juni van 11 tot 12.45 uur
Plaats: Huis van de Toekomst – Living Tomorrow, Indrin-
gingsweg 1, Vilvoorde
Bijdrage: 25 EUR
Inschrijven zie pagina 13

DUURZAAMHEID, NATUUR & MILIEU

ZELF EEN MOESTUIN BEGINNEN?

Vier praktische sessies voor absolute beginners
Een avondreeks met Marc Temmermans i.s.m. Avansa 
Waas-en-Dender

Wens je je eerste stappen als tuinier te zetten, maar weet je 
niet goed hoe te beginnen?
In deze superpraktische reeks krijg je de nodige basisinforma-
tie om binnenkort succesvol groenten te oogsten in je eigen 
tuintje, vierkante meterbak of balkon. Marc, een bijzonder er-
varen eco-tuinier leert je de kneepjes van succesvol zaaien, te-
len en uiteraard oogsten. Hij wijst je de weg naar gemakkelijke 
groenten en kruiden, ideale tijdstippen en andere voorwaar-
den. Verder leert hij je hoe je best onkruid aanpakt en wat je 
doet tegen plagen en ziekte. Verlekker je alvast op superverse 
en zelfgekweekte groenten en kruiden die de maanden nadien 
jouw bord zullen sieren.  Inschrijven is noodzakelijk.

Data: 4 dinsdagen van 19.30 tot 22 uur
14-28 februari, 14-28 maart
Plaats: Avansa, Rode Kruisstraat 23
Bijdrage: 18 EUR (8 EUR – met korting)
Inschrijven zie pagina 13
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ENERGIEBEWUST HUISHOUDEN
Infosessie met haalbare tips

Een avond met Jenny De Laet i.s.m. Avansa Waas-en-Dender

Ook zonder indrukwekkend budget en verbouwingswerken 
zijn er manieren om minder energie te verbruiken.
Dure energieprijzen dwingen ons bewuster met energie 
om te springen. Zie je door de bomen het bos niet meer? 
Tijdens deze sessie krijg je handige handvatten aangereikt. 
Je leert via een reeks bruikbare tips hoe je je ?ecologische 
voetafdruk? kan verminderen. Hoe stookkosten besparen, 
welk soort verlichting is optimaal vanuit milieuoogpunt, wat is 
?sluimerend verbruik? en hoe kan je dat elimineren? Samen 
bekijken we welke tips haalbaar en zinvol zijn. Leuk om te ho-
ren hoe je tegelijkertijd én het milieu én je portemonnee kan 
sparen. Inschrijven is noodzakelijk.

Datum: maandag 27 februari van 19.30 tot 22 uur
Plaats: Avansa, Rode Kruisstraat 23
Bijdrage: 5 EUR (2,50 EUR – met korting)
Inschrijven zie pagina 13
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MAAK JE EIGEN FERRARIUM! Een plant in een fles

Een avond met Marijke Windey i.s.m. Avansa Waas-en-Dender

Een ferrarium is één of meerdere planten in een fles. Een derge-
lijke flessentuin is een gesloten ecosysteem.
Zin om zelf een flessentuintje te maken? Deze workshop toont je 
stap voor stap hoe het moet. Tussendoor krijg je de nodige tips 
en tricks voor de (minimale) verzorging die jouw eigen ferrarium 
nodig heeft. Duik in de wondere wereld van planten in flessen en 
beleef heel lang plezier aan je mooie groene blikvanger. Staat 
uiteraard schitterend in jouw interieur, maar doet het ook uitste-
kend als geschenk. Voel je al een nieuwe hobby opborrelen? 
Het cursusbedrag is inclusief materiaal ter waarde van €32. 
Inschrijven is noodzakelijk.

Datum: woensdag 22 maart van 19.30 tot 22 uur
Plaats: Avansa, Rode Kruisstraat 23
Bijdrage: 40 EUR (36 EUR – met korting)
Meebrengen: schort, keukenhanddoek en eventueel weg-
werphandschoenen
Inschrijven zie pagina 13

infosessie
LANDBOUWBRIGADES??!!

Een avond met Rebekka Eschauzen en 
Tine Vanackere i.s.m. Avansa Waas-en-Dender

Een dramatisch dalend aantal landbouwbedrijven. Verdwijnen-
de biodiversiteit. Aanhoudende droogte afgewisseld met zware 
neerslag.  Benieuwd wat jij vandaag voor onze boeren kan be-
tekenen? Trek mee het veld in met de Landbouwbrigades.
Tijdens deze infosessie kom je meer te weten over de ‘Land-
bouwbrigades’. Een project waar je kennis maakt met een boer 
uit onze regio en hem/haar een half dagje meehelpt op het veld. 
Van Tine, een actieve bio-boerin krijg je deze avond een actuele 
schets over dagelijkse uitdagingen, hinderpalen én hoopvolle 
signalen in het Vlaamse bio-landbouw-landschap. Als je wenst 
kan je op dat moment inschrijven om deel uit te maken van een 
landbouwbrigade op één van de 5 boerderijen in onze regio. 
Later aansluiten zonder deze infosessie kan ook. Ervaar zelf 
hoe ons voedsel de dag van vandaag wordt gekweekt. Ont-
moet onze buren boeren en ga met hen in gesprek. Wat is agro-
ecologie eigenlijk? Hoe vertaalt zich dat in de praktijk in onze 
eigen regio? Hoe bouwen we samen met de boeren aan een 
duurzaam, lokale en sociale-rechtvaardig voedselsysteem? In-
schrijven is warm aanbevolen.

Datum: woensdag 8 maart van 19.30 tot 21 uur
Plaats: Avansa, Rode Kruisstraat 23
Bijdrage: gratis
Inschrijven zie pagina 13
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CULTURELE UITSTAPPEN
ACTUALITEIT & GESCHIEDENIS:
• Een kristische reis door   blz 59
  onze koloniale geschiedenis 
• Hoe leven we morgen?  blz 60

BEZOEK FORT LIEFKENSHOEK MET DE WATERBUS
Een imposant stuk erfgoed te midden van de 
natuur én de haven!

Een namiddag met Leo Van Belleghem, 
cultureel medewerker Vrije ateliers

De Waterbus brengt ons in 75 minuten van Kruibeke naar Fort 
Liefkenshoek. Dat is een van de oudste forten in Vlaanderen. 
Het militaire bouwwerk uit eind 16e eeuw werd aangelegd ter 
bescherming van de stad en de haven van Antwerpen. Span-
jaarden, Nederlanders, Fransen en Oostenrijkers belegerden 
het fort door de jaren heen. Nadien deed het dienst als quaran-
tainestation, als marinebasis, als vakantieoord voor de beroeps-
militairen ... 
De gids neemt ons twee uur mee en vertrek aan de dijk met zicht 
op de haven, wandelt langs de verdedigingswallen van het fort 
en loodst ons binnen in het bezoekers- en belevingscentrum.  
Op een interactieve manier maken we kennis met het verhaal 
van de eeuwenlange strijd van de mens tegen het water: over-
stromingen en inpolderingen, het ontstaan van land- en staats-
grenzen, visserij en landbouw, industrie en havenactiviteiten. 
We genieten na met een drankje of een hapje in de nieuwe 
brasserie, en terug met de Waterbus naar Kruibeke.
Noodnummer: 0478/43 59 22

Datum: zaterdag 22 april van 12 tot 18 uur.
Bijdrage: 15 EUR
Plaats: Waterbus Kruibeke 
Hoe te bereiken: met de auto: Parking Scheldelei Kruibe-
ke; met de fiets: fietsknooppunt 53.
We spreken om 12 uur af aan de Waterbus in Kruibeke. 
Vertrek om 12.10 uur, aankomst Liefkenshoek 13.23 uur..  
Individueel ticket H/T te koop op de Waterbus (€12 of €10 
voor 65+). Vertrek vanuit Liefkenshoek om 16.35 uur, aan-
komst in Kruibeke om 17.47 uur.
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 11 april
Cursuscode: CU2023V01
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BEZOEK AAN MUSEUM SCHONE KUNSTEN BRUSSEL
Met de focus op de (neo-)impressionisten

Een voormiddag met Leo Van Belleghem, 
cultureel medewerker Vrije ateliers

Bezoek met gids aan de afdeling ‘Fin de siècle’, waar naast de 
‘Realisten’ (o.a. Félicien Rops) en de beginnende fotografen,  
vooral de (neo-) impressionisten vertegenwoordigd zijn met 
Vincent Van Gogh, Anna Boch, James Ensor, Georges Seu-
rat, Paul Gauguin, Theo Van Rijsselberge, Henri Evenepoel en 
Constantin Meunier met een grote verzameling beelden. Kort 
bezoek aan de zalen van het Symbolisme en Art Nouveau.
We nemen de trein in Sint-Niklaas: de deelnemers krijgen voor-
af meer info! Wie wil kan na het museumbezoek naar huis of 
blijven genieten in Brussel; we kiezen alvast een leuk betaal-
baar restaurantje en zien daarna wel!
Noodnummer: 0478/43 59 22
 
Datum: zaterdag 25 maart van 11 tot 12.30 uur 
Plaats: Museum Schone Kunsten, Regentschapsstraat 3, 
Brussel
Bijdrage: 25 EUR (ticket en gids; museumpas niet geldig)
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 14 maart
Cursuscode: CU2023V02

CULTURELE FIETSTOCHT MET BEZOEK AAN STEENBAK-
KERIJ ’T GELEEG IN BOOM - Een authentiek stuk indus-
trieel erfgoed uit de Rupelstreek!

Een culturele fietstocht (!) met Leo Van Belleghem, 
cultureel medewerker Vrije ateliers.

Deze steenbakkerij, ruim 4 ha groot, geeft een zeer volledig 
beeld van een doorsnee steenbakkerij in al haar aspecten. De 
gerestaureerde ringoven, klampovens, pannenloods en droog-
loodsen zijn het resultaat van veel en hard werk.
Ook de machinehal met mengelaar, kollergang, pers en een 
wandeling door de droogloodsen maken deel uit van de rond-
leiding. Hier en nergens anders krijg je de allerlaatste complete 
steenbakkerij van de Rupelstreek te zien. De aanwezigheid 
van zowel een handgeleeg als een industriële fabriek maakt 
een bezoek aan deze site onvergetelijk.
En helemaal nieuw voor de Vrije Ateliers: we maken er een 
fietstocht (44 km) van, met veerboot en picknick! We fietsen 
gemiddeld 15 km/u op de dijken langs Schelde en Rupel.  Op 
de middag meegebrachte picknick in een café in de buurt van 
de Steenbakkerij. Dan bezoek van 2 uur met gids. Terug de 
fiets op voor de laatste 20 km.
Noodnummer: 0478/43 59 22

Datum: zaterdag 13 mei van 9.45 tot 17 uur.
Bijdrage: 25 EUR (inclusief inkom en gids)
Plaats: Wilfordkaai Temse, aan het standbeeld van de 
Kaailopers (ruime parkeergelegenheid)
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 2 mei
Cursuscode: CU2023V03
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BEZOEK AAN HET STADHUIS VAN ANTWERPEN
Een paleis voor wereldburgers

Een namiddag met Leo Van Belleghem, 
cultureel medewerker Vrije ateliers

Het Antwerpse stadhuis is nog maar enkele maanden uit de 
steigers en trekt vele duizenden cultuurminnende bezoekers 
aan. Zo’n parel mag niet ontbreken in de programmatie van 
onze Culturele Uitstappen. 
Het stadhuis is opgenomen op de werelderfgoedlijst van UNES-
CO. Het is één van de eerste voorbeelden van de renaissance 
in de Lage Landen. Het gebouw heeft een rijke geschiedenis 
en is al in gebruik sinds de zestiende eeuw. Er valt heel wat te 
bewonderen aan én in het statigste gebouw van ‘t stad. De Re-
naissance voorgevel, prachtige zalen (o.a. ‘t Schoon Verdiep), 
een expo over de restauratiewerken en tal van kunstwerken. 
We krijgen een rondleiding door Jef De Langhe, bekend Sint-
Niklasenaar en al 20 jaar stadsgids in Antwerpen.
Noodnummer: 0478/43 59 22

Datum: vrijdag 24 februari van 13 tot 15 uur.
Plaats : Grote Markt Antwerpen, aan de boom ter hoogte 
van Markt 13 en de Wisselstraat
Bijdrage: 20 EUR
Online inschrijven van 28 januari 13 uur t.e.m. 14 februari
Cursuscode: CU2023V04

HAPPY MOVES DANCING GROOVES

Voor jong en oud met Joke van De Velde

Van Argentijnse Tango, Bachata en Chachacha tot Soul, 
Volksdans en Weense Wals. Van ABBA en Camila Cabello 
tot Pharell Williams en Queen… Het spreekt voor zich dat 
we in deze fijne danscursus enkel de allertofste moves en 
grooves doen op de leukste muziek ooit.
Alle muziekstijlen en dans genres komen aan bod, maar heb 
je toch een specifieke voorkeur, laat het dan zeker weten!
En, weet je, je hebt er ook helemaal geen danspartner voor 
nodig, want we dansen lekker alleen!
Op zaterdagochtend ligt de focus op een energetische start 
van het weekend. In de groep van maandagnamiddag is 
er nooit sprake van ‘Monday-blues’ en met de dansers van 
donderdagavond kijken we alvast uit naar het weekend en 
maken we er een echt feestje van. 
Wil je het toch een beetje rustiger aan doen, is de 2e groep 
op maandagnamiddag echt iets voor jou.
Heb je nooit gedanst of heb je bakken ervaring, ben je een 
muurbloempje of net heel erg ritmisch, kortom iedereen is 
welkom in onze wekelijkse les! We kijken er naar uit om jou 
ook ergens te verwelkomen!

DANS

A. Zaterdag
Data: 10 zaterdagen van 9.45 tot 11.45 uur
11-18 februari, 4-11-18-25 maart, 1-22-29 april, 6 mei
Plaats: lokaal 2
Bijdrage: 120 EUR
Online inschrijven vanaf 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: DA2023V01A

B. Donderdag
Data: 10 donderdagen van 19.30 tot 21.00 uur
16 februari, 2-9-16-23-30 maart, 20-27 april, 4-11 mei
Plaats: lokaal DO
Bijdrage: 90 EUR
Online inschrijven vanaf 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: DA2023V01B

C. Maandag
Data: 10 maandagen van 13.30 tot 15 uur
13-27 februari, 6-13-20-27 maart, 17-24 april, 8-15 mei
Plaats: lokaal 2
Bijdrage: 90 EUR 
Online inschrijven vanaf 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: DA2023V01C

D. Maandag (voor beginners en senioren)
Data: 10 maandagen van 15 uur tot 16 uur
13-27 februari, 6-13-20-27 maart, 17-24 april, 8-15 mei
Plaats: lokaal 2
Bijdrage: 60 EUR 
Online inschrijven vanaf 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: DA2023V01D
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FLAMENCO

Van absolute beginner tot supergevorderd, 
met Xanthe Rodts 
 
Stap voor stap worden jullie ondergedompeld in de Spaan-
se ritmes (palo’s) met bijhorende arm- en handbewegingen 
(posturas), voetstampen (zapateado) en handklappen (pal-
mas). Jong en oud, man en vrouw, samen of alleen, kortom 
iedereen die gevoel voor ritme en affiniteit heeft met flamen-
co, Spanje en alles wat erbij hoort, is welkom. Olé! De cur-
sussen lopen over een volledig schooljaar, van september 
tot juni, met herinschrijving in januari 2022. Natuurlijk kan je 
ook verschillende 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 baila-
ora aan de slag ging. Heel wat jaren later blijft flamenco een 
passie en iets wat ze dagelijks in- en uitademt. “Mijn favo-
riete flamencoterm 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. 

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. We dansen in groep en testen ver-
schillende stijlen uit. Zo leren we feestelijke sevillana’s en 
ontdekken pittige stukjes voetenwerk. Deze combineren we 
tot een sprankelende choreografie! 
Ontspanning, groepsgevoel, ontdekken van iets nieuws en 
veel passie kenmerken deze flamencocursus voor beginners. 

Data: 10 dinsdagen van 18.30 tot 19.30 u
14-28 februari, 7-14-21-28 maart, 18-25 april, 2-9 mei
Plaats: lokaal DO
Bijdrage: 90 EUR
Online inschrijven vanaf 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: DA2023V06A

B. Flamenco Energía

De danslessen voor iets meer gevorderde dansers zijn op 
maat geschreven voor iedereen vanaf ongeveer 3 jaar fla-
menco danservaring. Dankzij onze aanstekelijke energie en 
enthousiasme perfectioneren we onze ‘gesto con mucho 
arte’ en maken we tijd voor techniekoefeningen. Als danser 
heb je nu de basis onder de knie en ben je klaar voor het 
stevigere werk. In deze cursus nemen we samen de tijd om 
een bepaalde Palo te bestuderen. We leren de verschillende 
stukken in een dans van elkaar onderscheiden en gaan nu 
aan de slag met een choreografie voor een middel-gevor-
derd niveau.

Data: 10 dinsdagen van 19.30 tot 20.30 uur
14-28 februari, 7-14-21-28 maart, 18-25 april, 2-9 mei
Plaats: lokaal DO
Bijdrage: 90 EUR
Online inschrijven vanaf 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: DA2023V06B

C. Flamenco Fiesta, olé con mucho olé 

Heb je minstens 8 jaar danservaring en beheers je de meest 
voorkomende Palos, dan ben je heel erg welkom in deze fi-
esta les. Deze iets creatievere cursus zal om de paar weken 
werken rond een nieuw thema of palo. Spieren versterken 
aan de hand van techniek voor armen en benen staat cen-
traal. Die pure kracht gaan we gebruiken in kleine stukjes 
choreografie. De focus ligt dus hier op ontwikkeling van de 
individuele danseres en creativiteit. Er wordt geëxperimen-
teerd met muziek en ritme en altijd met respect voor traditie. 

Data: 10 woensdagen van 19.30 tot 20.30 uur
15 februari, 1-8-15-22-29 maart, 19-26 april, 3-10 mei
Plaats: lokaal DO
Bijdrage: 90 EUR
Online inschrijven vanaf 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: DA2023V06C

D. Masterclass flamenco puro, toma que toma

Llamadas por Bulerías, escobillas de Alegrías, marcajes 
por Martinete, het klinkt jou erg bekend in de oren. In de 
‘masterclass flamenco puro’ ligt de nadruk helemaal op de 
traditionele coördinatie tussen muziek, zang en dans, inge-
wikkelde stukjes voetenwerk, sierlijke armbewegingen en 
mucho compas. We werken rond een traditionele flamenco-
palo omdat het niet altijd ‘fiesta’ kan zijn. De cursus is ge-
schikt voor mensen met heel wat jaren danservaring die het 
compas in 12 tellen beheersen. 

Data: 10 woensdagen van 20.30 tot 21.30 uur
15 februari, 1-8-15-22-29 maart, 19-26 april, 3-10 mei
Plaats: lokaal DO
Bijdrage: 90 EUR
Online inschrijven vanaf 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: DA2023V06D
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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 ge-
weest en was je helemaal onder de indruk van die echte 
Spaanse danseres? Je wil zo graag meedansen op de 
Spaanse muziek van Belle Perez en Shakira, 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 pron-
ken 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 be-
wegen en maken muziek met onze eigen voeten! Na dit jaar 
voor de absolute kleinste beginners groeien we uit tot echte 
flamencodanseressen! Deze danslessen voor de mini “bai-
laoras” zijn ideaal voor flamencodanseressen die houden 
van dansen, creativiteit en zich helemaal kunnen uitleven op 
Spaanse muziek, olé!

Data: 10 zaterdagen van 9 tot 10 uur 
11-18 februari, 4-11-18-25 maart, 1-22-29 april, 6 mei
Plaats: lokaal DO
Bijdrage: 90 EUR
Online inschrijven vanaf 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: DA2023V06K4

2. Flamenkita - halfgevorderden

Flamenkita? Flamenkita! In de lessen voor danseressen 
met minstens 5 jaar flamenco ervaring leren we onze in-
nerlijke flamenkita 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 es-
pectáculo, olé!
 
Data: 10 zaterdagen van 11 tot 12 uur
11-18 februari, 4-11-18-25 maart, 1-22-29 april, 6 mei
Plaats: lokaal DO
Bijdrage: 90 EUR
Online inschrijven vanaf 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: DA2023V06K2

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: 10 zaterdagen van 10 tot 11 uur 
11-18 februari, 4-11-18-25 maart, 1-22-29 april, 6 mei 
Plaats: lokaal DO
Bijdrage: 90 EUR
Online inschrijven vanaf 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: DA2023V06K3

WORKSHOPS FLAMENCO

met Xanthe Rodts

A. Workshop Mantón de Manilla

El Mantón de Manilla, een prachtig attribuut dat vaak in fla-
menco wordt gebruikt, zal stralen in de allereerste workshop 
van Atelier Flamenco!  De mantón de manilla is niet zomaar 
een “sjaal” maar wel een kunstwerkje op zich. Deze vierkan-
te, meestal zijden sjaal wordt gekenmerkt door haar prach-
tige borduursels en versieringen. Ze wordt afgewerkt met 
franjes, ook wel “flecos” genaamd. Niet alleen is het kunst 
om naar te kijken maar ook ermee dansen is een kunst op 
zich en laat dat exact zijn wat we gaan doen. 

Voor deze workshop gaan we niet aan de slag met een tra-
ditionele “Palo” maar houden we wél eer aan traditie. We 
combineren dus de traditionele bewegingen van de Mantón 
met muziek waar ons hart van gaat zingen. Heb je al enige 
ervaring met het gebruik van een Mantón dan ben je meer 
dan welkom in deze Workshop Mantón de Manila voor een 
zwoele choreografie. 
Niveau: medio 

Data: 3 zaterdagen van 13 tot 14.30 uur
18-25 maart, 1 april  
Plaats: lokaal 2
Bijdrage: 40 EUR
Online inschrijven vanaf 28 januari 13 uur t.e.m. 7 maart
Cursuscode: DA2023V06WA
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ZUMBA

Dansen en sporten in één klap met Christopher 
Andunce, officieel Zumba instructor

De naam zumba komt uit het Spaans, waar het zoveel be-
tekent als ‘snel bewegen’ en ‘lol hebben’. Zumba is toe-
gankelijk 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, calyp-
so, 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 workout 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: 10 maandagen van 20 tot 21 uur
13-27 februari, 6-13-20-27 maart, 17-24 april, 8-15 mei
Plaats: lokaal 2
Bijdrage: 60 EUR
Online inschrijven vanaf 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: DA2023V13A1

of

Data: 10 donderdagen van 20 tot 21 uur
16 februari, 2-9-16-23-30 maart, 20-27 april, 4-11 mei
Plaats: lokaal 2
Bijdrage: 60 EUR
Online inschrijven vanaf 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: DA2023V13A2

B. Workshop “flamenco dulce”

Werd jij verliefd op de sierlijkheid van flamenco? De kracht 
die het uitstraalt? Dan kan flamenco dulce iets voor jou zijn. 
Deze workshop gaat over zachtheid en sierlijkheid. Het is 
een manier om je spieren te versterken op de typische fla-
menco manier. De focus ligt hier niet op intens voetenwerk 
maar wel op bewegingen van het lichaam. De choreografie 
van deze workshop is geschikt voor alle leeftijden en met 
een beginnend tot gemiddeld niveau. 

Data: 3 zaterdagen van 13 tot 14.30 uur
22-29 april, 6 mei
Plaats: lokaal 2
Bijdrage: 40 EUR
Online inschrijven vanaf 28 januari 13 uur t.e.m. 12 april
Cursuscode: DA2023V06WB

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 behoef-
ten 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 weke-
lijkse agenda. Zumba gold sluit daar perfect bij aan. Het is 
een dans-fitnessles die bovendien erg leuk is om te doen.

Data: 10 woensdagen van 13.30 tot 14.30 uur 
15 februari, 1-8-15-22-29 maart, 19-26 april, 3-10 mei
Plaats: lokaal 2
Bijdrage: 60 EUR
Online inschrijven vanaf 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: DA2023V13B
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DE KNUTSELBENDE

Voor kleuters van °2019 tot 2016 met Charlotte Haesendonckx

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
15 februari, 1-8-15-22-29 maart, 19-26 april, 3-10 mei
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 vanaf 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: JE2023V99
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POTTEN DRAAIEN

Voor kinderen van °2005 tot 2013 met Emily Haeck

We gaan samen potjes maken, groot en klein. Daarvoor ge-
bruiken we een echte draaischijf!! We gaan creatief aan de 
slag en experimenteren met klei in al zijn vormen. We creë-
ren kunstwerkjes 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 
geglazuurd en mogen daarna mee naar huis.

Data: 10 woensdagen van 14 tot 17 uur
15 februari, 1-8-15-22-29 maart, 19-26 april, 3-10 mei
Plaats: lokaal 19
Bijdrage: 135 EUR
Meebrengen: een spons, oude kledij, oude sportschoe-
nen, een handdoek en een drankje voor de pauze.
Online inschrijven vanaf 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: JE2023V102
KOOKATELIER BIJ MAMA TIN
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HOE INSCHRIJVEN VOOR HET MUZIEKATELIER?
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 22 januari.
• Cursisten die een ander lesmoment willen, moeten dit laten weten aan de docent NA 22 januari maar   
 VOOR 28 januari
• Het secretariaat schrijft deze “oud-cursisten” in, en gebeurt dus NIET door de cursist. Na inschrijving   
 ontvangt de cursist per mail een uitnodiging tot betaling
• NIEUWE cursisten: online inschrijven kan vanaf 28 januari 13 uur  t.e.m. 10 februari via onze website   
 www.vrijeateliers.be en de knop ‘klik en schrijf in’ 
 
  

 
 

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 ar-
ticulatie, toongeving en vingerbeweging.
Wist je dat er blokfluiten in alle maten bestaan?
Daarom is ze ook zo geschikt als ensemble-instrument en sa-
men spelen en muziek maken is gewoon fantastisch! 
Ontdek naast de mooie oude muziek in verschillende bezet-
tingen ook de nieuwe hedendaagse literatuur met swingende 
ritmes en melodieën.
Blokfluit, een instrument voor alle leeftijden, doe je mee?

Data: 10 maandagen tussen 16 en 19 uur (20 minuten 
leerling)
13-27 februari, 6-13-20-27 maart, 17-24 april, 8-15 mei
Plaats: lokaal RE
Bijdrage: 150 EUR
Online inschrijven vanaf 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: MA2023V01

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

MUZIEK

WITTE EN ZWARTE TOETSEN

Eigentijdse pianocursus voor alle leeftijden met Franky 
De Mangelaere, muzikant (piano, orgel, keyboard)

De piano bestaat al langer dan de dag van vandaag. On-
telbare componisten hebben onsterfelijke muziek gecompo-
neerd voor dit instrument. Denken we maar aan Chopin, De-
bussy, 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 muziekstijlen (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 proberen is 
de boodschap. Je zal jezelf en jouw familie verbazen. Daar 
ben ik zeker van!
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EEN BORD MET SLEUTELS?

Individuele keyboardlessen voor alle leeftijden en 
niveaus met Franky De Mangelaere beroepsmuzikant en 
pedagoog

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 misschien ben je gewoon blij om in je eigen huis-
kring 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 kunnen. De beginnende key-
boardist leert alles (inclusief de nodige notenleer) aan de 
hand van nummers die zelf te kiezen zijn. Je speelt dus en-
kel wat je zelf leuk vindt. De reeds gevorderde keyboardist 
leert improviseren, intro’s en outro’s schrijven, arrangeren 
… Waarom nog langer wachten? Schrijf je in en begin een 
mooie vriendschap tussen jezelf en een wonderlijk instru-
ment: het keyboard.

A. Zaterdag 

Data: 10 zaterdagen tussen 8 en 17 uur (20 min. per leer-
ling - een module van 40 min. per leerling is ook mogelijk)
11-18 februari, 4-11-18-25 maart, 1-22-29 april, 6 mei
Plaats: lokaal SI 
Bijdrage: 150 EUR
Online inschrijven vanaf 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: MA2023V03/04A

B. Dinsdag 

Data: 10 dinsdagen tussen 12  en 22 uur (20 min. per leer-
ling - een module van 40 min. per leerling is ook mogelijk)
14-28 februari, 7-14-21-28 maart, 18-25 april, 2-9 mei

Plaats: lokaal SI
Bijdrage: 150 EUR
Online inschrijven vanaf 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: MA2023V03/04E

C. Woensdag

Data: 10 woensdagen tussen 8 en 21 uur (20 min. per leer-
ling - een module van 40 min. per leerling is ook mogelijk)
15 februari, 1-8-15-22-29 maart, 19-26 april, 3-10 mei
Plaats: lokaal SI
Bijdrage: 150 EUR
Online inschrijven vanaf 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: MA2023V03/04C

 
D. Donderdag

Data: 10 donderdagen tussen 11 en 22 uur (20 min. per leer-
ling - een module van 40 min. per leerling is ook mogelijk)
16 februari, 2-9-16-23-30 maart, 20-27 april, 4-11 mei
Plaats: lokaal SI
Bijdrage: 150 EUR
Online inschrijven vanaf 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: MA2023V03/04D

E. Vrijdag 

Data: 10 vrijdagen tussen 12 en 18 uur (20 min. per leer-
ling - een module van 40 min. per leerling is ook mogelijk)
17 februari, 3-10-17-24-31 maart, 21-28 april, 5-12 mei
Plaats: lokaal SI
Bijdrage: 150 EUR
Online inschrijven vanaf 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: MA2023V03/04B
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BROERTJE BAS

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

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 van dien: niet alleen instrumentbeheersing komt 
aan bod, maar ook een vleugje theorie (akkoordenkennis, 
notenleer) en vooral véél spelen! Wat ook je ambities zijn, 
of je nu als bassist gewoon leuk muziek wil maken of bin-
nen 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: 10 vrijdagavonden tussen 18 en 22 uur (20 min. 
per leerling - een module van 40 min. per leerling is ook 
mogelijk)
17 februari, 3-10-17-24-31 maart, 21-28 april, 5-12 mei
Plaats: lokaal MI
Bijdrage: 150 EUR
Online inschrijven vanaf 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: MA2023V05A

B. Dinsdag (Jill)
Data: 10 dinsdagen tussen 18 en 22 uur (20 min. per leer-
ling - een module van 40 min. per leerling is ook mogelijk)
14-28 februari, 7-14-21-28 maart, 18-25 april, 2-9 mei
Plaats: lokaal MI
Bijdrage: 150 EUR
Online inschrijven vanaf 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: MA2023V05B

 

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. Luistermate-
riaal van cd’s tot mp3-spelers. Partituren, tablaturen en eigen 
schema’s. Alle media van internet tot gsm en i-pads. Uitbrei-
ding 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 alle-
maal bij SUNNYGTRZ.

Sunny

A. Zaterdag (Sunny)

Data: 10 zaterdagen tussen 8 en 18 uur (20 min. per leer-
ling - een module van 40 min. per leerling is ook mogelijk)
11-18 februari, 4-11-18-25 maart, 1-22-29 april, 6 mei 
Plaats: lokaal FA  
Bijdrage: 150 EUR
Online inschrijven vanaf 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: MA2023V06A

B. Maandag (Sunny of Joris)

Data: 10 maandagen tussen 14 en 22 uur (20 min. per leer-
ling - een module van 40 min. per leerling is ook mogelijk) 
13-27 februari, 6-13-20-27 maart, 17-24 april, 8-15 mei
Plaats: lokaal FA of SOL
Bijdrage: 150 EUR
Online inschrijven vanaf 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: MA2023V06E

C. Dinsdag (Sunny of Joris)

Data: 10 dinsdagen tussen 14 en 22 uur (20 min. per leer-
ling - een module van 40 min. per leerling is ook mogelijk)
14-28 februari, 7-14-21-28 maart, 18-25 april, 2-9 mei
Plaats: lokaal FA  of SOL
Bijdrage: 150 EUR
Online inschrijven vanaf 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: MA2023V06F
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   D. Woensdag (Sunny of Joris)

Data: 10 woensdagen tussen 10 en 22 uur (20 min. per leer-
ling - een module van 40 min. per leerling is ook mogelijk)
15 februari, 1-8-15-22-29 maart, 19-26 april, 3-10 mei
Plaats: lokaal FA of SOL
Bijdrage: 150 EUR
Online inschrijven vanaf 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: MA2023V06C

E. Donderdag (Sunny of Joris)

Data: 10 donderdagen tussen 14 en 22 uur (20 min. per leer-
ling - een module van 40 min. per leerling is ook mogelijk)
16 februari, 2-9-16-23-30 maart, 20-27 april, 4-11 mei
Plaats: lokaal FA of SOL
Bijdrage: 150 EUR
Online inschrijven vanaf 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: MA2023V06D

F. Vrijdag (Sunny)

Data: 10 vrijdagen tussen 14 en 22 uur (20 min. per leer-
ling - een module van 40 min. per leerling is ook mogelijk)
17 februari, 3-10-17-24-31 maart, 21-28 april, 5-12 mei
Plaats: lokaal FA 
Bijdrage: 150 EUR
Online inschrijven vanaf 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: MA2023V06B

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: 10 individuele lessen van 1 uur op bovenstaande 
dagen op afspraak met de leraar
Plaats: lokaal FA of SOL
Bijdrage: 450 EUR 

VAN DOUCHE TOT PODIUM

Individuele zanglessen in het populaire genre met 
Wanda Pauwels en Martine Goedgeluck allebei 
zangeres en zangpedagoge. Voor alle leeftijden.

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: 10 zaterdagen tussen 8.40 en 13 uur (20 min. per leer-
ling - een module van 40 min. per leerling is ook mogelijk) 
11-18 februari, 4-11-18-25 maart, 1-22-29 april, 6 mei 
Plaats: lokaal LA
Bijdrage: 150 EUR
Online inschrijven vanaf 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: MA2023V07A
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B. Maandag (Wanda)

Data: 10 maandagen tussen 15.20 en 21 uur (20 min. 
per leerling - een module van 40 min. per leerling is 
ook mogelijk) 
13–27 februari, 6-13-20-27 maart, 17-24 april, 8-15 mei
Plaats: lokaal LA
Bijdrage: 150 EUR
Online inschrijven vanaf 28 januari 13 uur t.e.m. 
7 februari
Cursuscode: MA2023V07C

C. Dinsdag (Martine)

Data: 10 dinsdagen tussen 15.40 en 21.20 uur (20 min. 
per leerling - een module van 40 min. per leerling is ook 
mogelijk)
14-28 februari, 7-14-21-28 maart, 25 april, 2-9-16 mei
Plaats: lokaal LA
Bijdrage: 150 EUR
Online inschrijven vanaf 28 januari 13 uur t.e.m. 
7 februari
Cursuscode: MA2023V07F

D. Woensdag (Wanda) 

Data: 10 woensdagen tussen 12 en 20 uur (20 min. per leer-
ling - een module van 40 min. per leerling is ook mogelijk) 
15 februari, 1-8-15-22-29 maart, 19-26 april, 3-10 mei
Plaats: lokaal LA
Bijdrage: 150 EUR
Online inschrijven vanaf 28 januari 13 uur t.e.m. 
7 februari
Cursuscode: MA2023V07B

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 
bijgevolg 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 kamp-
vuur.

Data: 10 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: 150 EUR
Online inschrijven vanaf 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: zie gitaarcursussen bij Joris 
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WATZUP?

Zingen in een popkoor onder leiding van 
Anneke Decavele 

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 24 en 25 februari 2024.

Data: 8 dinsdagen van 19 tot 21 uur 
7-14-21-28 maart, 18-25 april, 2-9 mei
Plaats: lokaal 2
Bijdrage in onkosten logistiek: 25 EUR
Online inschrijven vanaf 28 januari 13 uur t.e.m. 3 maart
Cursuscode: MA2023V09

ACABELLA

Zingen in een vrouwelijk a capella popkoor 
onder leiding van 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 24 en 25 februari 2024.

Data: 7 maandagen van 19 tot 21 uur 
6-13-20-27 maart, 17-24 april, 8 mei
Plaats: lokaal RE
Bijdrage in onkosten logistiek: 45 EUR
Online inschrijven vanaf 28 januari 13 uur t.e.m. 3 maart
Cursuscode: MA2023V10

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: 10 zaterdagen tussen 13 en 16 uur (20 min. per 
leerling - een module van 40 min. per leerling is ook 
mogelijk)
11-18 februari, 4-11-18-25 maart, 1-22-29 april, 6 mei 
Plaats: lokaal MI
Bijdrage: 150 EUR
Online inschrijven vanaf 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: MA2023V11C

B. Maandag (Kjell)

Data: 10 maandagen tussen 16 en 22 uur (20 min. per 
leerling - een module van 40 min. per leerling is ook 
mogelijk)
13-27 februari, 6-13-20-27 maart, 17-24 april, 8-15 mei
Plaats: lokaal MI
Bijdrage: 150 EUR
Online inschrijven vanaf 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: MA2023V11D

C. Woensdag (Ulrich)

Data: 10 woensdagen tussen 15 en 21 uur (20 min. per 
leerling - een module van 40 min. per leerling is ook 
mogelijk)
15 februari, 1-8-15-22-29 maart, 19-26 april, 3-10 mei
Plaats: lokaal MI
Bijdrage: 150 EUR
Online inschrijven vanaf 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: MA2023V11A

D. Donderdag (Kjell)

Data: 10 donderdagen tussen 16 en 22 uur (20 min. per 
leerling - een module van 40 min. per leerling is ook 
mogelijk)
16 februari, 2-9-16-23-30 maart, 20-27 april, 4-11 mei
Plaats: lokaal MI
Bijdrage: 150 EUR
Online inschrijven vanaf 28 januari 13 uur t.e.m. 7 februari
Cursuscode: MA2023V11B
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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!

RED CROSS ROAD
 
Hét toon- en luistermoment van de 

cursisten van het Muziekatelier!
Een spetterend optreden onder 
begeleiding van onze docenten.

ZATERDAG 3 JUNI om 20 uur
ZONDAG 4 JUNI om 15 uur

Voor 1 keertje in het Museumtheater, 
Zwijgershoek, 9100 Sint-Niklaas

Gratis toegang 
Reservatie verplicht via onze website 

www.vrijeateliers.be
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TENTOONSTELLINGEN DE PASSAGE

UNCOVERED
De Vrije ateliers in 150 covers
Foto’s Nick Meiresone

Van 4 februari t.e.m. 13 mei

Sinds 1983 bieden de Vrije ateliers cursussen aan. Deze 
werden voorgesteld in steeds dikker wordende folders. Het 
eindresultaat: 4 folders per jaar, 2 voor kinderen en 2 voor 
volwassenen. Deze werden steeds voorzien van kleurrijke 
covers geïnspireerd door foto’s van Nick Meiresone.
Na 40 jaar geeft Nick nu de fakkel door. De laatste cover en 
tevens de affiche voor deze tentoonstelling is in opdracht 
doorgegeven aan Sarah Van Osselaer die de layout van de 
folders van de laatste 10 jaren verzorgt.

Deze tentoonstellingen zijn elke dag gratis te be-
zoeken 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
Tel.: 03 778 33 70 
e-mail: vrijeateliers@sint-niklaas.be
www.vrijeateliers.be
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Redactie:
Met dank aan alle docenten

Eindredactie:
Nick Meiresone

Vormgever: www.sarahvanosselaer.be
Druk: www.vanlijsebetten.be

Beeld cover: Sarah Van Osselaer
Foto’s: Nick Meiresone of ter beschikking gesteld.

Verantwoordelijke uitgever: 
Filip Baeyens, voorzitter vzw ACCSI, schepen van cultuur, 
Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas.

vrijeateliers@sint-niklaas.be | www.vrijeateliers.be 

Teamverantwoordelijke - coördinator: 
Nick Meiresone

Adviseur vrijetijdsparticipatie: Patricia Maes

Juanita Van der Meulen: programmatie en open atelier 
Anneke Decavele: programmatie muziek en dans, 
administratie en onthaal
Veerle Van Bockhaven: administratie en onthaal
Karin Van de Vyver: administratie en onthaal

Technische medewerker:
Abdelhamid Houki

COLOFON

VORMING VRIJE ATELIERS 
NIEUWSBRIEF
 

Wil je graag op de hoogte gehouden worden over de 
start van onze cursussen, ons kinderaanbod, 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.

https://www.facebook.com/Vrijeateliersrodekruisstraat

https://www.instagram.com/vrije_ateliers

www.vrijeateliers.be

94 9594




