
  

 

Workshops in september door kunstenaars die deelnemen aan het 

Woerdens KunstLint. 

 

De workshops worden gegeven in het NMECentrum InBredius, 

Kievitstraat Woerden. 

 

 
 

Vrijdag 3 september van 10.00 - 12.00 uur  

Swarovski suncatchers door Bianca Groenensteyn. 

Hang dit voor het raam of in de boom waar de zon op schijnt. 

Volgens de Feng Shui leer brengen de kristallen veel energie naar 

binnen en heeft het een gunstige invloed op emoties en gemoedsrust. 

Je kunt twee suncatchers/raamhangers (regenbooghangers) maken. 

Kosten € 35,-- inclusief materialen, koffie of thee en wat lekkers.  

Aantal deelnemers: minimaal 5, maximaal 12. 

 

 

 

Vrijdag 3 september van 13.30 – 15.30 uur  

Vogeltje schilderen door Martha Goedings. 

Uitleg hoe je een vogeltje tekent en schildert met acrylverf. 

Kosten € 25,-- inclusief materiaal, koffie en thee. 

Plaats voor aantal deelnemers: minimaal 4, maximaal 8. 

 

 

 

Zondag 5 september van 13.30 tot 16.00 uur  

Natuurcreaties tekenen door Marijke Abbink. 

We plukken bloem en blad in Bredius en schikken die tot een 

originele vorm, die we daarna gaan tekenen. 

Kosten: € 25, incl. materiaal, koffie/thee en wat lekkers. 

Plaats voor aantal deelnemers: minimaal 4, maximaal 8.  

 

 

 



Dinsdag 7 september van 13.00 – 16.00 uur  

Wolvilten door Lia van Kesteren.  

We gaan van schapenwol een bloem maken. 

Kosten € 5,-- 

Plaats voor aantal deelnemers: minimaal 4, maximaal 10. 

 

 

 

Vrijdag 10 september van 10.00 – 12.00 uur  

Weven met Rineke Kloet. 

Deze workshop begint met een korte uitleg over de 

verschillende getouwen en hun werkwijze.  

De getouwen zijn voorzien van een schering zodat je na de 

uitleg direct aan de slag kunt.  

Je kan een keuze maken:  

 Op een 4 schacht getouw weven 

 Een bandje weven  

 Op een grillige of gevorkte tak weven 

 In een raampje weven 

Kosten € 5,00 inclusief materiaal en koffie/thee 

 

 

 

Vrijdag 10 september 13.30 – 15.30 uur  

Vogel in inkt op rijstpapier door Martha Goedings. 

Vogel in inkt op rijstpapier (Sumi-E) en uitleg hoe je een vogeltje 

tekent. 

Kosten € 25,-- incl. materiaal, koffie en thee.  

Plaats voor aantal deelnemers: minimaal 4, maximaal 8. 

 

 

 

Zondag 12 september van 13.30 – 15.30  

KUNSTLINTEN SCHILDEREN VOOR JONG EN OUD  

door Annemiek Visser.  

Samen met je familie kunstlinten schilderen.  

Voor personen vanaf 6 jaar. Kinderen van 6 t/m 10 jaar kunnen 

meedoen onder begeleiding van een familielid vanaf 16 jaar. 

Kosten: van 6 t/m 15 jaar € 13,-- en vanaf 16 jaar € 20,--.  

Incl. materiaal. Drinken voor eigen rekening. 

Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 12.  

 

 



Dinsdag 14 september van 10.00 - 12.00 uur Swarovski suncatchers 

door Bianca Groenensteyn. 

Hang dit voor het raam of in de boom waar de zon op schijnt. 

Volgens de Feng Shui leer brengen de kristallen veel energie naar 

binnen en heeft het een gunstige invloed op emoties en gemoedsrust. 

Je kunt twee suncatchers/raamhangers (regenbooghangers) maken. 

Kosten € 35,-- dit is inclusief materialen, koffie of thee en wat 

lekkers. 

Plaats voor aantal deelnemers: minimaal 5, maximaal 12. 

 

 

 

Dinsdag 14 september 14.00 – 16.00 uur keramiek koe 

beschilderen door Bianca Groenensteyn. 

We gaan een handgemaakte keramiek koe beschilderen 

met acrylverf. 

Kosten € 44,50 dit is inclusief materialen, koffie of 

thee en wat lekkers 

Plaats voor aantal deelnemers: minimaal 4, maximaal 8. 

 

 

 

Zondag 19 september van 13.30 – 15.30  

KUNSTLINTEN SCHILDEREN VOOR JONG EN OUD  

door Annemiek Visser.  

Samen met je familie kunstlinten schilderen.  

Voor personen vanaf 6 jaar. Kinderen van 6 t/m 10 jaar kunnen 

meedoen onder begeleiding van een familielid vanaf 16 jaar. 

Kosten: van 6 t/m 15 jaar € 13,-- en vanaf 16 jaar € 20,--.  

Incl. materiaal. Drinken voor eigen rekening. 

Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 12.  

 

 

 

Opgeven voor de workshops uiterlijk 15 augustus via 

tsmooi@atelierroutegrootwoerden.nl 

 

Per workshop is er plaats voor een beperkt aantal deelnemers. 

Meld je dus snel aan, vol = vol. 

Bij aanmelden: naam en emailadres opgeven en welke workshop. 

Je rekent contant af bij de workshopgevers. 

 

Op de website www.atelieroutewoerden.nl vind je meer informatie over de 

workshops. 
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