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KUNST EN CULTUUR TER INSPIRATIE

In de brochure die voor u ligt, vindt u 
een kleurrijk aanbod aan cursussen en 
workshops. Buiten schilderen, djembé, 
yoga: er is keuze genoeg. Enfin, kijkt u 
dadelijk zelf maar. 

De cursusruimten bevinden zich in het 
souterrain en op de tweede verdieping 
van het Cultuurhuis. In onze galerie 
op de eerste verdieping organiseert 
het platform de Kunstberg iedere twee 
maanden een mooie tentoonstelling. 
In de Kunstberg hebben kunstenaars 
zich verenigd om elkaar te inspireren 
en samen te exposeren. 

Juist ook voor kinderen is er veel aan-
bod. Bijzonder zijn de Kinderkunstda-
gen in augustus, waarbij het hele Cultuurhuis betrokken is. 

Ik hoop dat u iets van uw gading vindt en dat ons aanbod velen in en om Wouden-
berg plezier doet. Veel genoegen met deze brochure. Als u vragen heeft, neem 
gerust even contact met ons op. Onze gegevens vindt u op de laatste bladzijde.

Wils van der Steen, voorzitter Stichting Kunst en Cultuur Woudenberg



DJEMBÉ

Tijdens de cursus djembé leert u op een 
Afrikaanse trommel verschillende Afrikaanse 
en Zuid-Amerikaanse ritmes en melodieën 
spelen. Ook leert u hoe u uw houding en 
handzettingen gebruikt voor verschillende 
klanken en hoe u samen kunt spelen ondanks 
verschillende ritmes. U zult verbaasd zijn over 
uw eigen kunnen. 

Dag: dinsdag van 18:30 - 19:30
Kosten: volwassenen € 90,- 
 per blok van 10 lessen
 kinderen € 50,- 
 per blok van 10 lessen

Informatie en opgave:
Docent: Mandingo Tingana Victor
Telefoon: 06-10440433
E-mail: mtvictor1@gmail.com

SPELENDERWIJS BLOKFLUIT 
VOOR KINDEREN VANAF 6 JAAR

Samen muziek maken is ontzettend leuk! In 
deze cursus leren we al spelenderwijs muziek 
maken op de blokfluit. We gaan samen 
musiceren, improviseren, componeren, naar 
elkaar luisteren en ontdekken wat er allemaal 
muzikaal mogelijk is. Daarbij komen de 
techniek en muzieknotatie vanzelfsprekend 
ook aan bod. De lessen worden gegeven in 
groepjes van maximaal 5 kinderen. Kijk voor 
informatie en een impressie van de lessen op 
www.anitabroekema.nl.    

Dag: maandagmiddag  
Data: vanaf 28 augustus 2017 wekelijks, 

behalve in de schoolvakanties
Kosten: € 102,- per blok van 12 lessen 

(exclusief aanschaf blokfluit en 
boekje)

Informatie en opgave
Docent: Anita Broekema 
Telefoon: 033-2862112 
E-mail: anitabroekema@gmail.com 
Website: www.anitabroekema.nl



PRIVÉ- OF DUOLES BLOKFLUIT

Wil je privé- of duoles? Of misschien wil 
je wel altblokfluit gaan spelen? Ook dat 
kan in het Cultuurhuis. In deze cursus leer 
je blokfluit spelen en noten lezen door 
middel van een eigentijdse methode met 
verschillende soorten muziek: van een 
maanliedje of melodie uit de Barok tot 
swingende popliedjes. Twee keer per jaar 
organiseert Anita een concertje, waarin alle 
leerlingen optreden. 
Kijk om een indruk van de lessen te krijgen op 
www.anitabroekema.nl.

Dag: maandagmiddag 
Data: Vanaf 28 augustus 2017 wekelijks, 

behalve in de schoolvakanties 
Kosten: € 162,- per 12 lessen van 20 

minuten voor privéles 
 (exclusief aanschaf blokfluit en 

boekje)  
 € 120,- per 12 lessen van 30 

minuten voor duoles 
 (exclusief aanschaf blokfluit en 

boekje)

Informatie en opgave
Docent:  Anita Broekema 
Telefoon:  033-2862112 
E-mail:  anitabroekema@gmail.com 
Website:  www.anitabroekema.nl

BLOKFLUIT-ENSEMBLESPEL 
VOOR VOLWASSENEN

Deze cursus is bedoeld voor volwassenen 
die ooit blokfluitles hebben gehad en zin 
hebben om samen muziek te maken. Plezier 
hebben in het musiceren staat voorop, maar 
we proberen ook het spelen te ontwikkelen 
op het gebied van adem, articulatie, 
vingertechniek, houding en klank. We spelen 
op alle soorten blokfluiten. Een goede blokfluit 
is een vereiste.  
Meld je aan voor een gratis proefles op 
www.anitabroekema.nl.

Dag: dinsdagavond van 19.45 - 20.45 uur 
1 x in de twee weken

Data: vanaf 5 september 2017 
Kosten: € 95,- voor 10 lessen (muziekmap 

in bruikleen)

Informatie en opgave
Docent:  Anita Broekema 
Telefoon:  033-2862112  
E-mail:  anitabroekema@gmail.com  
Website:  www.anitabroekema.nl



WEERBAARHEIDSTRAINING 
VOOR VROUWEN VANAF 18 JAAR

Meer zelfvertrouwen, effectiever reageren 
op confrontaties en agressie? Vergroot 
je weerbaarheid! Weerbaarheid is de 
combinatie van mentale, verbale en fysieke 
vaardigheden. Wat houdt dat concreet in? 
Een zelfverzekerde uitstraling en praktisch 
handelen ter preventie van agressie, 
omgevingsbewustzijn, grenzen bewaken 
bij niet-levensbedreigende situaties 
(bijvoorbeeld intimidatie, vervelende hand 
op schouder, uitschelden) en zelfverdediging 
bij levensbedreigende situaties. We werken 
in kleine groepen met veel persoonlijke 
aandacht, de trainingen zijn gevarieerd en je 
krijgt er absoluut energie van! 

Dag: maandag van 20.30 - 21.45 uur
Data:  cursus I: 11, 18, 25 september, 2, 9, 

16, 23 oktober 2017
 cursus II: 5, 12, 19, 26 maart, 9, 16, 

23 april 2018
Kosten:  € 87,50 voor 7 lessen

Informatie en opgave
Docent:  Evelyn Bekooij-Westerhoudt
Telefoon:  06-37165677
E-mail:  evelyn@lifebirdtraining.nl
Website:  www.lifebirdtraining.nl

YOGA

Word en blijf fit met yoga. Een heerlijk 
yoga-uurtje waar u makkelijk onnodige 
spanningen leert loslaten. Kleine groepjes 
met persoonlijke aandacht en respect, voor 
beginners en gevorderden. Yoga op een 
wijze die bij u past. De lessen hebben geen 
zweverig karakter. Integendeel: ze helpen u 
bewust aanwezig te zijn, ook bij de dingen 
die we in het dagelijks leven doen. Hebt u 
vragen? Bel of stuur een berichtje. Of kom 
gezellig langs.

Dag: woensdagochtend van 9.30 - 10.30 
uur en van 10.30-11.30 uur

Data: vanaf 6 september wekelijks 
 (geen les in de schoolvakanties, wel 

mogelijkheid een les in te halen)
Kosten: € 100,- voor 10 aaneengesloten 

lessen
 € 12,50 voor een losse les

Informatie en opgave
Docent:  Joke Pasteuning
Telefoon:  06-40244402
E-mail:  yogajoke@gmail.com
Website:  www.yogajoke.nl



MET YOGA MEER IN BALANS 

Bij yoga staan lichaamsoefeningen en bewust 
ademen centraal. Langzaam en met aandacht 
geeft yoga ruimte in je lichaam en maakt 
energie vrij. Daardoor kunnen spanningen en 
allerlei pijn verdwijnen. Je leert makkelijker 
omgaan met stress, werkdruk, onzekerheid, 
depressieve gevoelens, enz. Yoga is vooral 
voelen en ervaren wat de beweging bij je 
doet. Je oefent binnen je eigen kunnen. Yoga 
is niet gericht op prestatie. Je hebt na de les 
een opgeruimd en ontspannen gevoel.

Dag:  maandagavond van 19.00 - 20.15 
uur en van 20.30 - 21.45 uur 

 donderdagochtend van 9.30 - 10.45 
uur 

 donderdagavond van 19.00 - 20.15 
uur en van 20.30 - 21.45 uur

Data:  doorlopend vanaf maandag 18 / 
donderdag 21 september 2017 tot 
kerst 

 m.u.v. schoolvakanties
Kosten:  € 150,- voor 13 lessen

Informatie en opgave
Docent:  Marianne Hoeven-Schuurmans
Telefoon:  033-2863119 / 06-33088118 
E-mail:  mariannehoe@hotmail.com 

MEDITATIE
RUST GEEFT RUIMTE 

Even rust en tijd nemen voor jezelf. Kom 
jij er ook niet aan toe? Kom dan met ons 
meedoen. Met elkaar gaat dat makkelijker. 
We zullen op verschillende methoden van 
meditatie ingaan, gericht op het ontspannen 
van het lichaam en het creëren van stilte en 
rust in je hoofd.  
Steeds weer wijst onderzoek uit dat meditatie 
al heel snel positieve gevolgen heeft voor je 
gezondheid en beleving van geluk. 

Dag:  dinsdag van 20.00 - 21.30 uur, 1x in 
de twee weken 

Data:  doorlopend vanaf 29 augustus 2017
Kosten:  € 70,-  voor 5 lessen

Informatie en opgave
Docent:  Hanneke van der Keijl
Telefoon:  033-2867026
E-mail:  hvdkeijl@planet.nl



MEER VEERKRACHT MINDER 
STRESS MET MINDFULNESS

Het beoefenen van mindfulness versterkt 
je zelfvertrouwen, veerkracht en balans. 
Je ontwikkelt kwaliteiten en vaardigheden 
die je helpen om beter om te kunnen gaan 
met eigen grenzen, werk-/privébalans, 
werkdruk en stressgerelateerde klachten, 
zoals piekergedachten, (over)vermoeidheid, 
spanning, rusteloosheid en slapeloosheid. 
Mindfulness helpt om automatische 
gedragspatronen die je tot last zijn te 
doorbreken, meer verantwoordelijkheid voor 
jezelf te nemen, eigen keuzes te maken en 
daarop te vertrouwen. 

Dag: woensdagavond van 19.30 - 22.00 
uur 

Data: 13, 20, 27 september, 4,11, 25 
oktober 1, 8, 15 november 2017 

 24, 31 januari, 7, 14, 21 februari, 7, 
14, 21, 28 maart 2018

Kosten:  € 275, - voor 25 uur training met 
thuis-oefenprogramma

 Materiaalkosten € 45, - (syllabus, 
oefenmateriaal, mp3-bestanden en 
warme maaltijd sessie 7) 

Informatie en opgave 
Docent:  Willem de Groote 
Telefoon:  06-53179044 
E-mail:  willemdegroote@gezondwerk.nl 
Website:  www.gezondwerk.nl 

THEMADAGEN 
FAMILIEOPSTELLINGEN

We onderzoeken per keer een thema aan de 
hand van familieopstellingen c.q. systemisch 
werk. Thema’s kunnen zijn: hoe verhoud jij 
je tot je gezondheid, werk, je levensenergie 
of  hoe kun je geld verdienen met je passie. 
Door middel van een gerichte vraag van een 
deelnemer en/of gezamenlijke oefeningen 
gaan we met elkaar kijken hoe een thema 
in jouw denken, voelen en handelen 
doorwerkt en wat er nodig is. Op de site www.
kunstencultuurwoudenberg.nl zie je welk 
thema op welke dag wordt gehouden.

Dag: vrijdagen en zaterdagen van 10.15 - 
ca. 16.00 uur

Data: kijk op de website 
kunstencultuurwoudenberg.nl 

 (je kunt je per dag inschrijven)
Kosten: € 60,- per dag

Informatie en opgave
Docent:  Annemieke van Leeuwen 
Telefoon:  06-52180040 
E-mail:  info@massagepraktijk-pt.nl  
Website:  massagetherapeut.org/cursussen-

en-workshops/familieopstellingen-
systemisch-werk

Docent:  Hanneke van der Keijl
Telefoon:  033-2867026
E-mail:  hvdkeijl@planet.nl



STARTERSNAAILES

De naaimachine weer eens of misschien 
voor het eerst op tafel en dan… Hoe werkt 
de machine en wat kun je ermee? In 7 lessen 
leer je een aantal basistechnieken, waarna 
je zelf eenvoudige kledingreparaties kunt 
uitvoeren. We maken leuke en praktische 
werkstukken die je goed kunt gebruiken als 
voorbereiding op de vervolglessen.

Dag: woensdag 19.30 - 21.30 uur
Data: 25 oktober, 1, 8, 15, 22, 29 

november, 6 december 2017
Kosten: € 105,- (exclusief materiaal) In 

overleg met gebruik van een 
naaimachine

Informatie en opgave
Docent:  Nanda van de Peut
Telefoon:  033- 2863511 / 06-44514523
E-mail:  nanda@atelierziezo.nl
Website:  www.atelierziezo.nl

STARTERSNAAILES VERVOLG

Al enige ervaring achter de naaimachine, 
maar dan… Waar let je op met aanschaf 
van je stof? Hoe neem je een patroon over 
uit de modebladen? Hoe begin je om een 
kledingstuk in elkaar te zetten? Kortom: een 
vervolg op de starterscursus. Doe mee om je 
het naaivak meer eigen te maken. Om naar 
eigen smaak en stijl voor jezelf of anderen 
iets moois te creëren.

Dag:  woensdag 19.30 - 21.30 uur
Data:  17, 31 januari, 14 februari, 7, 21 

maart, 4 april 2018
Kosten:  € 90,- (exclusief materiaal) In 

overleg met gebruik van een 
naaimachine

Informatie en opgave
Docent:  Nanda van de Peut
Telefoon:  033- 2863511 / 06-44514523
E-mail:   nanda@atelierziezo.nl
Website:  www.atelierziezo.nl



HANDWERKATELIER

Wereldwijd zoeken creatieve mensen 
elkaar op om oude handwerktechnieken 
in een nieuw jasje te steken. Onder het 
genot van een kopje koffie kun je aan je 
handwerk werken en ondertussen elkaar 
inspireren, technieken van elkaar leren 
en patronen uitwisselen. Welkom in het 
open handwerkatelier. Iedere 2de en 4de 
woensdagochtend van de maand.

Dag: woensdag  9.30 - 11.30 uur
Data: 13, 27 september, 11, 25 oktober, 8, 

22 november, 13 december 2017
 10, 24 januari, 14, 28 februari, 14, 

28  maart, 11, 25 april,  9, 23 mei 
2018

Kosten: € 5,- per keer

Informatie en opgave
Docent: Nanda van de Peut
Telefoon: 033-2863511 / 06-44514523
E-mail: nanda@atelierziezo.nl
Website: www.atelierziezo.nl

TEXTIELKUNST

We bestuderen een nieuwe techniek, die 
uitvoerig wordt uitgediept en die leidt tot 
schitterende beeldende vormen. Beginners 
en gevorderden schuiven naast elkaar aan 
tafel en inspireren elkaar door intensief 
het werk te bespreken. We hergebruiken 
vaak dierbare brieven, kantwerk en andere 
vondsten: een nieuwe kijk op oude dingen. 
Ook de naaimachine met vrij machinaal 
borduren gebruiken we graag. 

Dag: maandag 9.30 - 12.00 uur
Data: 4 september, 9 oktober, 6 

november, 4 december 2017
 8 januari, 5 februari, 5 maart, 2 april 

2018
Kosten: € 15,- per les, exclusief materiaal

Informatie en opgave
Docent:  Dery Timmer
Telefoon:  033 - 2862513
E-mail:  derytimmer@hotmail.com



VILTEN VOOR VOLWASSENEN

Vilten, een eeuwenoude techniek op 
eigentijdse wijze toegepast, geeft veel 
voldoening.
Door middel van zeep en water worden 
plukken lontwol, soms in combinatie met 
voorvilt, verwerkt tot tassen, etuis, sloffen enz. 
Noppenfolie, zeep en vinyl zijn aanwezig. 
Lontwol, voorvilt e.d. kunnen tijdens de les 
worden gekocht. 
Deze cursus bestaat uit 4 lessen en is 
geschikt voor beginners en gevorderden.

Dag:  donderdagmiddag van 13.30 - 
16.00 uur

Data:  21, 28 september, 5, 12 oktober 
2017

Kosten: € 70,- Bij vooruitbetaling € 65,- 
(exclusief materiaal)

Informatie en opgave
Docent:  Els van der Burgh
Telefoon:  033-286 2356 / 06-20823705
E-mail:  els@wvanderburgh.nl

DIY KERAMISCHE 
WOONKETTING MAKEN

Het is helemaal in: woonkettingen maken, 
meestal van hout. Maar van zelfgemaakte 
kralen (klei) en gebakken en geglazuurd is 
wel heel origineel! Neergelegd op een schaal, 
houten schijf, opgehangen met of zonder 
knijpertjes (waaraan foto’s, tekst, enz.) geven 
ze je interieur Iets unieks. Of gebruik ze als 
cadeau, om iemand mee te verrassen!

Tijd:  13.30 - 16.00 uur
Data:  2, 9, 16 november 2017
Kosten:  € 15.- (exclusief materiaal)

Informatie en opgave
Docent:  Els van der Burgh
Tel:  033-2862356 / 06-20823705
E-mail:  els@wvanderburgh.nl



GEKLEURD GLAS!
BASISCURSUS GLASFUSING

Graag deel ik mijn enthousiasme voor het 
materiaal glas. Glasfusing is de techniek 
van het versmelten van vlakglas. Tijdens 
de basiscursus Glasfusing leer je glas 
snijden, temperatuureffecten, glas buigen, 
kleurcombinaties, insluitingen tussen 
glasplaatjes (koperdraad en bellenpoeder). Je 
maakt een staand of hangend glasobject, een 
vlak reliëf en een schaal.  

Dag:  dinsdagmiddag van 13.30 - 15.30 
uur

Data:  blok 1: 5,12, 19 september, 3, 10, 
17 oktober, 7, 14, 21, 28 november 
2017

 Blok 2: 9, 16, 23 januari, 16, 13, 20 
februari, 6, 13, 20, 27 maart 2018

Kosten: €140,- (exclusief materiaal, inclusief 
stookkosten oven)

 Glas kan tijdens workshop bij 
docent aangeschaft worden.

Informatie en opgave 
Docent:  Krista Israel
Telefoon:  06-42222725
E-mail:  krista_israel@live.nl
Website:  http://glascursus.weebly.com

KERAMIEK MAKEN: MET KLEI 
BOETSEREN EN/OF DRAAIEN

Wat kun je met klei allemaal maken? Dat 
wil ik graag leren aan mijn cursisten, want 
mijn passie is het maken van keramiek. In 
de lessen komen de meest uiteenlopende 
technieken aan bod. Draaien met de 
draaischijf; werken met plakken klei; alle 
mogelijke glazuurtechnieken; werken met 
mallen en gietklei. Na het bakken worden 
de werkstukken geglazuurd. De cursussen 
zijn geschikt voor zowel beginners als 
gevorderden. Er kan aan een opdracht 
gewerkt worden of naar eigen idee. Facebook 
Justine Keramiek.

Dag: woensdagavond  van 20.00 - 22.30 
uur

 donderdagochtend van 9.30 -12.00 
uur

Data: iedere week vanaf 27 en 28 
september met uitzondering van de 
kerstvakantie

Kosten: € 135,- voor 10 lessen 
(materiaalkosten € 40,-) 

 ook 5 lessen in de vorm van een 
strippenkaart mogelijk 

Informatie en opgave       
Docent:  Justine Starrenburg
Telefoon:  06-48556283 
E-mail:  info@just-keramiek-en-meer-nl
Website:  www.just-keramiek-en-meer.nl



BEELDEND BOETSEREN

De cursus beeldend boetseren is een 
veelzijdige cursus voor zowel beginners als 
gevorderden. Er wordt aan de hand van 
een opdracht gewerkt met ruimte voor vrije 
interpretatie. De opdrachten worden ingeleid 
met voorbeelden uit de beeldende kunst. De 
kunstgeschiedenis is een onuitputtelijk bron 
van inspiratie om vanuit te werken. Naast het 
werken vanuit de verbeelding komt er in deze 
cursus beeldend boetseren ook een niet te 
onderschatten stuk techniek kijken. Juist die 
afwisseling maakt het leuk.

Dag: maandagavond van 19.30 - 22.00 
uur

Data: vanaf 11 september doorlopend tot 
in mei

 tussentijds instromen is mogelijk 
mits er nog plek is

Kosten:   € 175,- voor 10 lessen (inclusief 
materiaal en btw)

  

Informatie en opgave
Docent:  Monique Sleegers
Telefoon:  06-44482658
E-mail:  beelden@ateliermoniquesleegers.nl
Website:  www.ateliermoniquesleegers.nl

FIGURATIEF BOETSEREN 

Tijdens de cursus “Figuratief Boetseren” zijn 
mens en dier het uitgangspunt. U kunt kiezen 
voor het maken van een kop (aan de hand 
van foto’s), torso of het complete mens- of 
dierfiguur. Afhankelijk van uw persoonlijke 
voorkeur kunt u kiezen voor een figuratieve 
of een meer abstracte aanpak. U kunt kiezen 
voor steengoedklei (kan na het bakken ook 
buiten staan) of voor fijne chamotteklei (bij 
een wat subtielere aanpak).
Minimaal 6, maximaal 10 cursisten.

Dag: maandagmorgen van 9.30 - 11.30 
uur

Data: 2, 9, 23, 30 oktober, 6, 13, 20, 27 
november, 4, 11 december 2017

  8, 15, 22, 29 januari, 5, 12, 
19februari, 5, 12, 19 februari 2018

Kosten: € 125,- voor 10 cursusdagen 
(exclusief materialen en 
gereedschappen)

 te betalen tijdens de eerste les

Informatie en opgave
Docent:  Hans Meijbaum
Telefoon:  033-2537793 / 06-37433524
E-mail:  hans.meijbaum@hotmail.nl
Website:  bettysbeelden.nl



BEELDHOUWEN

Tijdens deze cursus werken we met zachte of 
middelharde steensoorten, zoals speksteen, 
serpentijn en albast. Deze stenen zijn goed 
te bewerken met rasp, vijl en zaag. U leert 
vorm en structuur van de steen te benutten 
bij het maken van een abstracte of figuratieve 
ruimtelijke vorm. Afhankelijk van uw ervaring 
kunt u naast het bewerken van de zachte 
steensoorten ook kiezen voor een hardere 
steensoort zoals marmer, en de daarbij 
behorende beeldhouwtechnieken. 
Minimaal 6, maximaal 10 cursisten.

Dag: maandagmorgen van 9.30 - 11.30 
uur

Data: 2, 9, 23, 30 oktober, 6, 13, 20, 27 
november, 4, 11 december 2017

  8, 15, 22, 29 januari, 5, 12, 19 
februari, 5, 12, 19 februari 2018

Kosten: € 125,- voor 10 cursusdagen 
(exclusief materialen en 
gereedschappen)

 te betalen tijdens de eerste les

Informatie en opgave
Docent:  Betty Meijbaum
Telefoon:  033-2537793 / 06-37433524
E-mail:  hans.meijbaum@hotmail.nl
Website:  bettysbeelden.nl

NATUURFOTOGRAFIE

De cursus natuurfotografie combineert 
natuurbeleving met het vastleggen van 
herinneringen. De cursus kent vier delen: 
Basiskennis, Landschappen, Macro 
en Vogels. In het programma is een 
praktijkochtend opgenomen. U wordt 
uitgedaagd uw eigen kwaliteit van fotografie 
te verhogen. Als voorbeeld worden foto’s 
van de ruime omgeving van Woudenberg 
gebruikt. Er zijn huiswerkopdrachten en u 
krijgt individuele feedback. Zowel beginners 
als gevorderden kunnen deelnemen. Een 
spiegelreflexcamera is aan te bevelen.

Dag: vrijdag van 19.00 - 21.30 uur (4 x) 
 zaterdagochtend praktijk (1 x) 
Data:  cursus 17-3: 15 september, 6 

oktober, 3, november, 18 november 
(praktijk), 15 december 2017 

 cursus 18-1: 16 januari, 2 maart, 6 
april, 14 april (praktijk), 18 mei 2018

Kosten:  € 70,- 

Informatie en opgave
Docent:  Rob Schoemaker
E-mail:  rob1.schoemaker@planet.nl
Website:  www.robschoemakernatuurfotografie.nl



TEKENEN EN SCHILDEREN 
VOOR VOLWASSENEN

Tekent en schildert u graag en wilt u hiervoor 
meer tijd vrij maken? In deze lessen kunt u in 
een prettige werksfeer tekenen en schilderen. 
U leert uw eigen creativiteit vorm te geven. 
Naast zelfstandig werken is er iedere maand 
een gezamenlijke opdracht waarin een 
techniek of onderwerp wordt behandeld. 
Wij vragen u zelf materiaal mee te nemen 
waarmee u wilt werken (tegen kostprijs ook 
in het atelier beschikbaar). Een keer per jaar 
bezoeken we een tentoonstelling.

Dag:  vrijdag van 9.30 - 12.00 uur 
Data:  vanaf 8 september 2017 

doorlopend t/m mei 2018
Kosten:  € 135,- per 10 lessen 

(exclusief materiaal)         

Informatie en opgave             
Docent:  Angela van Iersel
Telefoon:  06-44006390
E-mail:  angela@sonnenglanz.net
Website:  www.angela-art.nl

VAN SCHETS NAAR 
SCHILDERIJ

Een onderwerp schetsen en onderzoeken is 
de basis van een schilderij.
Spelen en experimenteren met verschillende 
technieken. Leren over kleur, lijnen, vlakken, 
vormen, compositie, licht en schaduw. We 
schilderen met acrylverf, maar gebruiken ook 
andere materialen. De opdrachten zijn erop 
gericht dat je jouw eigenheid in creativiteit en 
expressie kunt ontwikkelen. Ervaring is niet 
nodig.

Dag: donderdag van 9.30 uur - 
12.00 uur

Data: 14, 21 en 28 september, 5,12 
en 26 oktober en 2 november 
2017

Kosten:  € 105,- (exclusief materiaal; 
materiaalkosten € 2 per les)

Informatie en opgave
Docent:  Ellen van Beeck
Telefoon:  06-48109181
E-mail:  ellenvanbeeck@hotmail.com



AQUAREL SCHILDEREN

Aan de hand van gerichte oefeningen en 
opdrachten ontwikkelt u vaardigheden die ten 
grondslag liggen aan de aquareltechniek. De 
eigenzinnige kwaliteiten van het materiaal 
(inclusief verrassingseffecten) staan hierbij 
centraal. De onderwerpkeuze varieert en 
wordt mede door uw eigen inbreng bepaald. 
Voorbeelden uit de (moderne) kunst, het 
werk van uw medecursist of foto’s die u zelf 
meebrengt dienen als inspiratiebron. 

Dag:  maandagmiddag van 14.00 - 16.30 
uur 

Data:  18, 25 september, 2, 9, 23, 30 
oktober, 6, 13, 20, 27 november 
2017 en 22, 29 januari, 5, 12, 19 
februari, 5, 12, 19 maart, 5, 12 april 
2018 

Kosten:  € 145,- voor 10 lessen (exclusief 
materiaal) 

Informatie en opgave        
Docent:  Erwin van Zijl
Telefoon:  033-4652749
E-mail:  erwin.atelier@planet.nl
Website:  www.erwinvanzijl.nl

GA MEE IN DE WERELD VAN DE 
POST-IMPRESSIONISTEN

Altijd al eens “los” willen schilderen? Dan is 
deze cursus geschikt voor jou.
Aan de hand van schilderoefeningen en 
beschouwingen van een aantal grote 
kunstenaars als inspiratiebron ga je 
schilderen met acryl- of olieverf en kom je tot 
je eigen impressie. Hierdoor durf je meer en 
krijgt je eigen creatiekracht alle ruimte.

Dag: maandagavond 19:00 - 21:00 uur
Data: blok 1: 25 september, 2, 9, 23, 30 

oktober 2017
 blok 2: 13, 20, 27 november, 4, 11 

december 2017
 blok 3: 8, 15, 22, 29 januari, 5 

februari 2018
 blok 4: 5, 12, 19, 26 maart, 2 april 

2018
 blok 5: 16, 23 april, 7, 14, 21 mei 

2018
Kosten:  € 75,- voor 5 lessen (exclusief 

materiaal)

Informatie en opgave
Docent:  Harm Sebregts
Telefoon:  06-41790229 
E-mail:  harmsebregts@gmail.com
Website:  www.sebregts-art.nl



BINNEN EN/OF BUITEN 
SCHILDEREN 

Via de natuur met de thema’s lucht, land 
en water gaan we de zaterdagen binnen 
en/of buiten schilderen. Zie de kleuren en 
vormen veranderen van ruimtelijke luchten, 
landschappen op verschillende tijden en het 
rustige tot onstuimige water! U kunt er een 
dag van maken, maar ook de verdieping 
zoeken in drie dagen. Al schilderend 
onderzoeken we: omgaan met materiaal 
en compositie, durf en visie, spontaniteit en 
verwondering. Zou u dat ook eens willen 
proberen? 

Dag:  zaterdag van 10.00 - 15.00 uur 
Data:  16, 23 en 30 september 2017 

(luchten)
 28 oktober, 4 en 11 november 2017 

(landschappen)
 7, 14 en 21 april 2018 (water)
Kosten:  € 20,- per dag, € 55,- voor 3 dagen 

Informatie en opgave
Docent:  José van Zuijlen
Telefoon:  033 - 2862168
E-mail: j.van.zuijlen10@kpnplanet.nl
Website:  www.josevanzuijlen.nl 

PORTRET TEKENEN EN 
SCHILDEREN

We beginnen met de basis: het gezicht, 
de gelaatstrekken observeren. Met losse 
tekenachtige toets in potlood, houtskool, 
pen of pastel het licht - donker zoeken. 
Daarna met gemengd kleurengebruik de 
vorm, dynamiek, impressie, expressie, de 
compositie, diepte en achtergrond op doek 
zetten en kwast of paletmes leren hanteren. 
Ervaring is niet nodig. Geschikt voor 
beginners en gevorderden. Met je doek en 
kwast met verf vergeet je de hele wereld om 
je heen.

Dag:  dinsdagavond van 19.30 - 22.00 uur
Data:  blok 1: 19, 26 september, 3, 10, 24 

oktober 2017, blok 2: 31 oktober, 
7, 14, 21, 28 november 2017, blok 
3: 9, 16, 23, 30  januari, 6 februari 
2018, blok 4:13, 20 februari, 13, 20, 
27 maart 2018, blok 5: 10, 17, 24 
april, 15, 22 mei 2018

Kosten:  € 75,- per blok van 5 lessen
 € 145,- voor 10 lessen ineens
 € 10,- extra voor de modellen 
 Laatste 3 lessen van 2de en 4de 

blok: 2 à 3 x levend portretmodel

Informatie en opgave
Docent:  José van Zuijlen
Telefoon:  033-2862168
E-mail:  j.van.zuijlen10@kpnplanet.nl
Website:  www.josevanzuijlen.nl



VAN IDEE TOT KORT VERHAAL

Heb je altijd al een kort verhaal willen 
schrijven, maar weet je niet hoe? Dan is 
deze cursus iets voor jou. Aan de hand 
van praktische oefeningen ontwikkel je 
jouw schrijftalent en maak je kennis met de 
verschillende aspecten van het korte verhaal. 
Deze cursus wordt twee keer gegeven: najaar 
2017 en voorjaar 2018.

Dag:  donderdag van 19.30 - 21.30 uur 
Data: blok 1: 21, 28 september, 12, 26 

oktober 2017
 blok 2: 16, 23, 30 november, 7 

december 2017 
 blok 1: 8, 15, 22 februari, 8 maart 

2018 
 blok 2: 15 maart, 5,12, 19 april 2018
Kosten:  € 75,-  per blok (inclusief materiaal; 

neem wel pen en papier mee!)

Informatie en opgave
Docent:  Mandy Tjong Tjin Tai-Klaver
Telefoon:  06-526 290 51
E-mail:  mandy@klavertekst.nl
Website:  www.klavertekst.nl

OPEN ATELIER SCHILDEREN

De open atelier-ochtend kan door iedereen 
worden bezocht die haar of zijn hobby 
(schilderen, tekenen, vilten, textiel enz.) 
wil beoefenen, maar er thuis niet aan toe 
komt. Je werkt op je eigen niveau, maar het 
belangrijkste is gewoon lekker ontspannen 
bezig zijn. Het leuke is dat je elkaar stimuleert 
en advies geeft. Wilt u deelnemen aan dit 
atelier? Neem dan contact op met Esther 
van Veldhuijzen of loop even binnen op een 
dinsdagochtend. 

Dag: Dinsdagochtend van 9.30 - 11.30 
uur.

Data: september tot en met december 
2017 en januari tot en met mei 2018

Kosten: € 80,- per half jaar (excl. materiaal)

Informatie en opgave
Docent: Esther van Veldhuijzen
Telefoon: 06-37288598
E-mail: ervanveldhuijzen@gmail.com  



KENNISMAKINGSWORKSHOP 
MEER VEERKRACHT MINDER 
STRESS MET MINDFULNESS 
Het beoefenen van Mindfulness versterkt je 
zelfvertrouwen, veerkracht en balans. Het 
helpt je om beter om te kunnen gaan met 
de hectiek en stress in je leven en werk 
en mogelijke geestelijke en/of lichamelijke 
gezondheidsklachten.

Dag:  woensdagavond van 19.30 - 21.30 
uur 

Datum: 30 augustus 2017 of 10 januari 
2018

Kosten:  € 10,- 

Informatie en opgave
Docent:  Willem de Groote
Telefoon:  06-53179044 
E-mail:  willemdegroote@gezondwerk.nl 
Website:  www.gezondwerk.nl 

WORKSHOP KERSTKRANS/
KERSTENGEL MAKEN

Tover een oud boek om in een prachtige 
kerstkrans of maak een kerstengel. 

Dag: vrijdagmiddag 13.30 - 16.00 uur
Data: 30 november en 1 december 2017 

(kerstengel maken)
 7 en 8 december 2017 (kerstkrans 

maken)
Kosten: € 27,50 incl. materiaal (zelf een oud 

boek met minimaal 200 bladzijden 
meenemen)

Informatie en opgave
Docent: Yvonne Luyendijk
E-mail: ygjhermkens@hotmail.com



In ons digitale tijdperk krijgen kinderen steeds 
minder gelegenheid om “scheppend” bezig 
te zijn en hun fantasie te prikkelen en uit te 
voeren. Toch is creatief bezig zijn erg belangrijk 
voor de ontwikkeling. Op woensdagmiddag 
hebben wij een open atelier voor kinderen van 
de basisschool. Het is per keer te bezoeken. 
Elk kind is welkom wanneer het kan en zin heeft. 

In het textiel- en schildersatelier kun je 
kiezen uit een aantal kunstvormen.
Vilten leer je bij Els van der Burgh. Met water, 
zeep en plukken lontwol als basis maak je 
prachtige werkstukken, zoals tassen, knuffels 
en sleutelhangers. Je mag ook zelf iets 
ontwerpen. Al doende krijg  je gevoel voor 
vorm en kleur en ervaar je bijvoorbeeld dat elk 
seizoen zijn eigen kleuren heeft. 
Tekenen en schilderen, linoleum snijden en 
collages maken met allerlei materialen kun je 
bij Angela van Iersel. Laat je fantasie gaan en 
leer al doende allerlei vaardigheden. 
Aan de slag met stof en garen, oftewel… hip 
handwerken doe je bij Nanda van de Peut. Je 
maakt mooie werkstukken door lapjes vilt en 
lapjes stof met de hand aan elkaar te naaien, 
maar ook superleuk met de naaimachine! 
Verder mag je werken met draad of garen, je 
kan leren breien, haken en borduren of in een 
werkstuk een combi van al deze technieken 
verwerken. Durf jij de uitdaging aan?

Het beeldhouwatelier is de plek waar je 
aan de hand van een schema per half jaar 

diverse lessen kunt volgen, waaronder kleien, 
beeldhouwen, mozaïek, kralen, werken met 
hout en nog veel meer. Een deel van het jaar 
verzorgt Annie Clement beeldhouwlessen en 
steen bewerken. Het schema met de thema’s 
en andere informatie vind je ruim van te voren 
op Facebook Kinderatelier Woudenberg en op 
de website van het Cultuurhuis. Graag vooraf 
aanmelden, zodat we de lessen optimaal 
kunnen invullen en kunnen zorgen voor een 
goede voorbereiding en uitvoering. 

Voor alle disciplines geldt dat het soms wense-
lijk is meerdere malen een les te volgen om 
een werkstuk af te maken. Let hiervoor op de 
aankondigingen in het lokaal en via de media. 
Dag:  woensdagmiddag van 13.30 - 15.30 

uur
Data:  doorlopend vanaf 6 september 2017
 (met uitzondering van de 

schoolvakanties)
Kosten: € 10,- per les of € 50,- voor een 

6-rittenkaart (half jaar geldig). 
Materiaalkosten: € 2,-

Informatie en opgave
Docenten: Angela van Iersel, Nanda van de 

Peut, Els van der Burgh, Annie 
Clement, Krista Israel en Justine 
Starrenburg 

Telefoon: Angela 06-44006390, Nanda 06-
44514523, Els 06-20823705, 

 Beeldhouwatelier 06-48556283
E-mail: info@just-keramiek-en-meer.nl 

KINDERATELIER
Creatieve ontwikkeling in een laagdrempelige omgeving



OPEN AVOND OP VRIJDAG 25 AUGUSTUS 2017

Op 25 augustus organiseert de stichting Kunst en Cultuur Woudenberg een open 
avond. Tijdens deze open avond kunt u onder het genot van een hapje en een 
drankje kennismaken met de docenten. U krijgt specifieke informatie over de inhoud 
van de cursussen, u kunt de cursusruimten bekijken en als u wilt kunt u zich ook 
meteen inschrijven.
 
Ook de andere partners van het Cultuurhuis zijn op deze avond aanwezig. U bent 
van harte welkom!
 
Dag: vrijdag 25 augustus 2017
Tijd: 19.00 uur - 21.00 uur



NOG MEER TE DOEN IN CULTUURHUIS WOUDENBERG! 

LUNCH-CULT-UURTJE
Iedere woensdag kunt u tussen 12.00 en 13.30 uur in het Leescafé heerlijke soep 
eten en kiezen uit twee soorten broodjes (waarvan een vegetarisch). Lekker eten, 
gezellig en een prettige bediening.  

FILMHUIS WOUDENBERG 
Elke tweede donderdagavond van de maand draait er een mooie, ontroerende en/
of aangrijpende actuele film in het Leescafé van het Cultuurhuis. Op 14 september 
2017 draait ‘Lion’ en op 12 oktober ‘Het doet zo zeer’, aanvang 20.15 uur.   

HIP & HANDGEMAAKT 
Het hippe winkeltje dat iedere maand een wisselend aanbod van verrassende pro-
ducten verkoopt, gemaakt door creatieve Woudenbergers. Ook leuk om een origi-
neel cadeau te vinden!

VERHUUR
Het Leescafé en de Vergaderruimte zijn af te huren. Eenmalig of vaker. Op dit mo-
ment huren bijvoorbeeld het Studiecentrum, Samen op Zondag en het Repaircafé 
de ruimtes voor hun activiteiten.   

OVERIGE GEBRUIKERS
Naast Stichting Kunst en Cultuur zijn de Bibliotheek, Oud- Woudenberg, de VVV-in-
formatiebalie en de Rabobank gevestigd in het Cultuurhuis. 

MEER INFORMATIE  
Bezoek www.cultuurhuiswoudenberg.nl. 



GALERIE DE KUNSTBERG

Galerie de Kunstberg is een initiatief van Kunst en Cultuur Woudenberg. De mooie 
tentoonstellingsruimte op de eerste verdieping van het Cultuurhuis is zeer toegan-
kelijk en biedt een podium voor kunstenaars uit Woudenberg en omgeving. De ten-
toonstellingen worden verzorgd door leden van de Kunstberg, platform beeldend 
kunstenaars Woudenberg. 

De exposities wisselen iedere twee maanden en zijn zeer gevarieerd. Zo is er ieder 
jaar een groepstentoonstelling en een solo- of duo-tentoonstelling van leden van de 
Kunstberg. Daarnaast is er jaarlijks een cursistententoonstelling, waarin docenten 
van Kunst en Cultuur Woudenberg door middel van het werk van hun cursisten laten 
zien wat er in hun cursus gebeurt. Ook organiseren we jaarlijks een expositie voor 
de amateurkunstenaars of fotografen uit Woudenberg. 

Voor de overige expositieperiodes is veel belangstelling en er is inmiddels een 
wachtlijst.



WERK VAN EEN AANTAL KUNSTENAARS VAN DE KUNSTBERG

Kijk op onze website voor een volledig overzicht met beschrijving: 
www.dekunstberg.nl.

Justine Starrenburg

Aad Gordijn

Co Timmer



An Hong Ellen van Beeck

Els van der Burgh



Werner van der Burgh

Martin Vermeul

Gusta Boodt



OVER KUNST EN CULTUUR WOUDENBERG

De stichting Kunst en Cultuur Woudenberg heeft zich ten doel gesteld de kunstzinnige en culturele 
ontwikkeling van de Woudenbergse bevolking te stimuleren. De organisatie wordt mede draaiende 
gehouden door enthousiaste vrijwilligers die de stichting vorm geven en de galerie inrichten. Daar-
door kunnen de kosten van onze cursussen laag gehouden worden. De lessen worden verzorgd 
door docenten die als zelfstandigen aan de stichting verbonden zijn. Voor aanmeldingen en vragen 
over de cursussen kunt u contact opnemen met de betreffende docent. Adresgegevens vindt u in de 
brochure. 

Heeft u vragen over het geven van cursussen dan kunt u  contact opnemen met één van de onder-
staande contactpersonen.

Wils van der Steen, bestuursvoorzitter: 06-53561263 info@kunstencultuurwoudenberg.nl
Martine Krikke, secretaris: 06-51982458 martinekrikke@outlook.com
Ron Bekker,  penningmeester: 06-49250032 ronbekkerfy@gmail.com
Gusta Boodt, tentoonstellingen: 033-2861920 gboodt@inthema.net
Ellen van Beeck, schilderatelier:  06-48109181 ellenvanbeeck@hotmail.com
Justine Starrenburg, beeldhouwatelier: 06-48556283 info@just-keramiek-en-meer.nl
Hanneke van der Keijl, cultuurcursussen: 033-2867026 hvdkeijl@planet.nl
Dick Forma, PR en persberichten:  pers@kunstencultuurwoudenberg.nl

Stichting Kunst en Cultuur Woudenberg
Dorpsstraat 40a
3931 HE Woudenberg

Kijk ook op www.kunstencultuurwoudenberg.nl en like onze facebookpagina.

Werner van der Burgh



Dorpsstraat 40a, 3931 HE Woudenberg

www.kunstencultuurwoudenberg.nl

Begeleiding en vormgeving: Dick Forma, Nanda van de Peut en Mandy Tjong Tjin Tai-Klaver


