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Naast de geplande cursussen blijft de mogelijkheid bestaan om, in onderling overleg en op nader te bepalen data, diverse (thema)workshops te 
organiseren. Bijvoorbeeld m.b.t. Pasen, Kerstmis, Vrijgezellen-feest / Huwelijk, Geboorte / Kraammand, Lente, Zomer, Herfst, Winter etc etc. 
 
De workshop is (in principe) steeds  in Linschoten; een andere locatie (bijvoorbeeld bij 1 van de deelnemers thuis) kan in voor-overleg eventueel ook. 
De kosten van een workshop in Linschoten zijn inclusief broodje / soep / koffie / thee, maar exclusief de pakket- en/of materiaal-kosten.  

“Januari/Februari” Kosten: 30,= (excl. pakket) “Juni” Kosten: 30,= (excl. pakket)

Cursus avond  1 dinsdag 12 januari Cursus avond  1 dinsdag 01 juni

Cursus avond  2 dinsdag 19 januari Cursus avond  2 dinsdag 08 juni

Cursus avond  3 dinsdag 26 januari Cursus avond  3 dinsdag 15 juni

Cursus avond  4 dinsdag 02 februari Cursus avond  4 dinsdag 22 juni

… Z o m e r  –   v a k a n t i e ...

“  Februari/Maart  ”  Kosten: 30,= (excl. pakket) “September” Kosten: 30,= (excl. pakket)

Cursus avond  1 dinsdag 09 februari Cursus avond  1 dinsdag 07 september

Cursus avond  2 dinsdag 16 februari Cursus avond  2 dinsdag 14 september

Cursus avond  3 dinsdag 02 maart Cursus avond  3 dinsdag 21 september

Cursus avond  4 dinsdag 09 maart Cursus avond  4 dinsdag 28 september

“Maart / April” Kosten: 30,= (excl. pakket) “Oktober / November” Kosten: 30,= (excl. pakket)

Cursus avond  1 dinsdag 16 maart Cursus avond  1 dinsdag 05 oktober

Cursus avond  2 dinsdag 23 maart Cursus avond  2 dinsdag 26 oktober

Cursus avond  3 dinsdag 30 maart Cursus avond  3 dinsdag 02 november

Cursus avond  4 dinsdag 06 april Cursus avond  4 dinsdag 09 november

 

“  April/Me  i”  Kosten: 30,= (excl. pakket) “November / December” Kosten: 30,= (excl. pakket)

Cursus avond  1 dinsdag 13 april Cursus avond  1 dinsdag 16 november

Cursus avond  2 dinsdag 20 april Cursus avond  2 dinsdag 23 november

Cursus avond  3 dinsdag 11 mei Cursus avond  3 dinsdag 30 november

Cursus avond  4 dinsdag 18 mei Cursus avond  4 dinsdag 07 december

Workshops (o.a):

- VILTEN,
- SEIZOENEN-  poppen  ,  

- PAAS-vilten,
- KERST-  stal  

Eventuele workshops
 op nog nader te bepalen
zaterdagen of zondagen 

van  10:00–13:00.

Kosten: 25, = euro per dag,
steeds

excl. materialen

NB.
Workshops  gaan alleen door bij

voldoende belangstelling (in principe
minimaal  4 deelnemers)

Website:  www.AtelierSpeel  s  goed.nl                                               Email:  yvonne  @AtelierSpeel  s  goed.nl  

Voor 2021 zijn er ook weer meerdere cursus-periodes vastgezet; er zijn ook nu geen specifieke thema’s / pakketten gekozen 
om de deelnemers zoveel mogelijk hun eigen keuze te kunnen laten maken. 
Tijdens de cursus-avonden kunnen namelijk in principe altijd pakketten naar eigen (voor)keuze gemaakt worden; ook is er weer
ruimte om pakketten “af te maken” (raadpleeg voor aanvullende informatie/foto’s evt de web-site).

Tijdens de cursus-avonden (standaard op dins  dagen   van 19:30 – 21:30) werken de deelnemers op zich individueel, maar 
steeds met de nodige begeleiding, aan de verschillende pakketten. 
Door de variatie in keuze, uitvoering en resultaten kunnen ervaringen in brede zin met elkaar uitgewisseld worden. 

Je kunt je opgeven d.m.v. een telefoontje naar het bekende nummer (0348 483614), via het email-adres (zie boven) of door (vooruit)betaling van het 
cursus-bedrag op:

 NL72 RABO 0336 3088 17   t.n.v. Y M van Ingen – Hoogenboom, Wulverhorst 4, 3461 GJ Linschoten
 onder vermelding van het cursus-naam/data en het aantal deelnemers

De kosten van de te maken pakketten zijn niet in de cursus-kosten opgenomen; de totale kosten dienen bij voorkeur   op de (1  e   ) cursus avond     voldaan   
te worden.
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