
CURSUSJAAR





In deze brochure vindt u weer een kleurrijk aanbod aan cursussen en workshops. 

Er is een grote keuze. Daarnaast kunt u onze galerie in het Cultuurhuis bezoeken; 

hier is iedere twee maanden een nieuwe tentoonstelling.

 

Kunst beoefenen betekent plezier beleven door te maken, te kijken en samen 

bezig te zijn. Proef de rust en ontspanning waarin het alledaagse naar de 

achtergrond verdwijnt. Geniet van de groepsflow om samen individueel 

scheppend te zijn.

PROEF UW CREATIVITEIT!

Dat geldt ook voor kinderen in ons kinderatelier. Ontdek nieuwe vaardigheden, 

bijvoorbeeld bij aquarel schilderen, textiel of natuurfotografie. Laat u al bladerend 

in verleiding brengen over wat er allemaal mogelijk is bij Kunst en Cultuur 

Woudenberg. En wat dit verder bij u teweeg brengt.

Wils van der Steen

voorzitter Stichting Kunst en Cultuur Woudenberg

KUNST  
GEEFT  
FLOW



OPEN AVOND 
VRIJDAG 31 AUGUSTUS 2018

Op de open avond van stichting Kunst en Cultuur 

Woudenberg krijgt u een (nóg) beter beeld van de 

cursussen die wij geven. Naast de vele creatieve 

cursussen verzorgt KCW ook cursussen op allerlei 

andere gebieden, zoals yoga, meditatie, mindfulness 

en blokfluitlessen. Ook geven wij verschillende 

workshops, bijvoorbeeld schrijfworkshops of een 

workshop kerstballen en een kerstengel maken. 

Onder het genot van een hapje en drankje kunt u de 

cursusruimtes bekijken, kennismaken met de 

docenten, meer informatie over de cursussen krijgen 

en u inschrijven. De eerste 30 personen die zich op 

deze avond aanmelden voor een cursus, ontvangen 

een korting van € 5,-. De andere partners van het 

Cultuurhuis, waaronder het Filmhuis en Hip en 

Handgemaakt, zijn ook aanwezig. Wij kijken uit naar 

uw komst!

dag vrijdag 31 aug 

tijd 19.00 – 21.00 u

foto: Gerwout Lamberink



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 de materialen mee te nemen 

waarmee u wilt werken (tegen kostprijs ook in het 

atelier beschikbaar). Eén keer per jaar bezoeken we 

een tentoonstelling.

dag vrijdag van 9.30 – 12.00 u 

data vanaf 7 sep 2018 doorlopend  

 t/m mei 2019

kosten € 135,- per 10 lessen  

 (excl. materiaal) 

INFORMATIE EN OPGAVE

docent Angela van Iersel

telefoon 06 44006390

e-mail angela@sonnenglanz.net

website www.angela-art.nl

TEXTIELKUNST
We experimenteren met textiel en laten ons 

verrassen zonder vooropgezet doel en afhankelijk 

van uw wensen en inbreng. We maken bijvoorbeeld 

een werk voor aan de wand, een boekje of een 

kledingstuk. U kunt ook opnieuw de schaar zetten  

in een ouder werk. Beginners en gevorderden 

schuiven naast elkaar aan. Ook alle oud-leerlingen 

die weleens mijn lessen hebben gevolgd zijn van 

harte welkom bij deze gecombineerde groep van 

beginners en gevorderden.

dag maandag 9.30 – 12.00 u

data 3 sep, 1 okt, 5 nov, 3 dec 2018 

 7 jan, 4 feb, 4 mrt, 1 apr 2019

kosten € 15,- per les, excl. materiaal

INFORMATIE EN OPGAVE

docent Dery Timmer

telefoon 033 2862513 / 06 244 790 24

e-mail derytimmer@hotmail.com



VAN SCHETS  
NAAR SCHILDERIJ

Wil jij ook jouw eigenheid in creativiteit en expressie 

ontwikkelen? Dan is deze cursus echt iets voor jou! 

We spelen en experimenteren met verschillende 

technieken. We leren over beeld  elementen zoals 

kleur, lijn, vorm, compositie, licht en schaduw.  

We werken met acrylverf, maar ook met andere 

materialen. We onderzoeken een onderwerp al 

schetsend en schilderend. Ervaring is niet nodig.

dag donderdagochtend van 9.30 – 12.00 u

data 6, 13, 20 en 27 sep / 4, 11, 18 okt 2018 

kosten € 112,- ( excl. materiaal, materiaalkosten  

 € 2,20 per les)

INFORMATIE EN OPGAVE

docent Ellen van Beeck

telefoon 06 48109181

e-mail ellenvanbeeck@hotmail.com

VILTEN 
VOOR VOLWASSENEN

In deze cursus van vier lessen werken we met losse 

plukken lontwol, wel of niet in combinatie met 

voorvilt en/of zijde, die prachtige werkstukken 

opleveren als ze bewerkt zijn met behulp van water 

en olijfzeep. Er is veel mogelijk, bijvoorbeeld 

windlichthoezen, tassen, sloffen, vissen of jasjes. 

Noppen-/mallenfolie en zeep zijn aanwezig. Lontwol, 

voorvilt enz. kunt u kopen tijdens de les. Ga deze 

uitdaging aan en u zult versteld staan van het 

resultaat. Geschikt voor beginners en gevorderden.

dag dinsdag van 13.00 – 15.30 u

data 2, 9, 16 en 30 okt 2018

kosten € 70,- (excl. materiaal),  

 € 65,- bij vooruitbetaling

INFORMATIE EN OPGAVE  

docent Els van der Burgh

telefoon 033 2862356 / 06 20823705

e-mail els@wvanderburgh.nl



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 zelf meegebrachte foto’s dienen 

als inspiratiebron. 

dag maandagmiddag van 14.00 - 16.30 u 

data BLOK 1  17, 24 sep / 1, 8, 15, 29 okt /  

 5, 12, 19, 26 nov 2018 

 BLOK 2  21, 28 jan / 4, 11, 18 feb /  

 4, 11, 18, 25 mrt / 1 apr 2019 

kosten € 148,- per 10 lessen (excl. materiaal) 

INFORMATIE EN OPGAVE  

docent Erwin van Zijl

telefoon 033 4652749

e-mail erwin.atelier@planet.nl

website www.erwinvanzijl.nl

INTRODUCTIECURSUS

AQUAREL 
Tijdens deze korte cursus van 8 middagen maakt u 

kennis met de techniek van het aquarelleren.  

Aan de hand van doelgerichte oefeningen leert u een 

aantal basisprincipes toe te passen die ten grondslag 

liggen aan het maken van een aquarel. Voorbeelden 

zijn nat-in-nat werken, het vervloeien van kleuren  

en het werken met meerdere lagen over elkaar heen 

(glaceren). U hoeft niet per se goed te kunnen 

tekenen, er wordt gewerkt met eenvoudige 

voorbeelden.

dag donderdagmiddag  

 van 14.00 – 16.30 u 

data 7, 14, 21 feb / 7, 14, 21, 28 mrt /  

 4 apr 2019 

kosten € 120,- per 8 lessen (excl. materiaal) 

INFORMATIE EN OPGAVE 

docent Erwin van Zijl

telefoon 033 4652749

e-mail erwin.atelier@planet.nl

website www.erwinvanzijl.nl



GA MET ME MEE OM  

TE SCHILDEREN EN  
TE TEKENEN 

Altijd (weer) eens willen schilderen en tekenen?  

Dan is deze cursus geschikt voor u. We werken met 

verschillende technieken en materialen waarmee u 

experimenteert. De afwisselende lessen bestaan uit 

lesopdrachten en vrije opdrachten. U schildert aan 

de hand van schilderoefeningen en beschouwingen 

uit de kunstgeschiedenis om zo tot uw eigen 

impressie te komen. Hierdoor durft u meer en komt 

u tot uw creatiekracht.

dag maandagochtend van 9.30 - 12.00 u

data doorlopend vanaf 3 sep tot 5 nov 2018 

 doorlopend vanaf 19 nov 2018  

 tot 4 feb 2019

  doorlopend vanaf 25 feb tot 29 apr 2019 

kosten € 150,- per 10 lessen (excl. materiaal)

INFORMATIE EN OPGAVE

docent Harm Sebregts

telefoon 06 41790229 

e-mail harmsebregts@gmail.com

website www.sebregts-art.nl

OPEN ATELIER
De open atelierochtend kan door iedereen worden 

bezocht, die haar of zijn hobby (schilderen, vilten, 

textiel enz.) wil beoefenen, maar er thuis niet aan  

toe komt. Er is geen les. Wel kunt u met andere 

deelnemers over het werk discussiëren, wat vaak tot 

betere resultaten leidt. Wilt u deelnemen aan dit 

atelier? Neem dan contact op of loop even binnen op  

de dinsdagochtend. 

dag dinsdagochtend van 9.30 – 11.30 u

data doorlopend vanaf sep 2018

kosten € 75,- per half jaar (excl. materiaal)

OPGAVE EN INLICHTINGEN

docent Esther van Veldhuijzen

telefoon 06 37288598

e-mail ervanveldhuijzen@gmail.com



HANDWERKATELIER
Wereldwijd zoeken creatieve mensen elkaar op om 

oude handwerktechnieken in een nieuw jasje te 

steken. Onder het genot van een kopje koffie kunt u 

aan uw handwerk werken en ondertussen elkaar 

inspireren, technieken van elkaar leren en patronen 

uitwisselen. Iedere 2de en 4de woensdagochtend 

van de maand. Welkom in het open handwerkatelier.

dag woensdag 9.30 – 11.30 u

data 2018  12, 26 sep / 10, 24 okt / 14, 28 nov  

 12 dec 2018

 2019  9, 23 jan / 13, 27 feb / 13, 27 mrt /  

 10, 24 apr / 8, 22 mei

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

PORTRET TEKENEN EN 
SCHILDEREN

We beginnen met de basis: het gezicht en de 

gelaatstrekken observeren. Met losse, tekenachtige 

toets in potlood, houtskool, pen of pastel zoekt u 

vervolgens het licht en donker. Daarna zet u met 

gemengd kleurengebruik de vorm, dynamiek, 

impressie, expressie, compositie, diepte en 

achtergrond op doek, waarbij u kwast of paletmes 

hanteert. Ervaring is niet nodig. Geschikt voor 

beginners en gevorderden. Met uw doek en kwast 

met verf vergeet u de wereld om u heen. 

dag dinsdagavond van 19.30 – 22.00 u

data BLOK 1  18, 25 sep / 2, 9, 16 okt 2018 

 BLOK 2  30 okt / 6, 13, 20, 27 nov 2018 

 BLOK 3  8, 15, 22, 29 jan / 5 feb 2019

 BLOK 4  12, 19 feb / 12, 19, 26 mrt 2019

 BLOK 5  2, 9, 16 apr, 7, 14 mei 2019

kosten € 75,- per blok van 5 lessen 

 € 145,- bij betaling van 10 lessen ineens 

 € 10,- extra voor de modellen 

 Laatste lessen van blok 2 en 4:  

 2 x levend portretmodel.

INFORMATIE EN OPGAVE

docent José van Zuijlen

telefoon 033 2862168

e-mail j.van.zuijlen10@kpnplanet.nl

website www.josevanzuijlen.nl



STARTERSNAAILES
VERVOLG

Al enige ervaring achter de naaimachine maar dan... 

Waar let u op met aanschaf van uw stof? Hoe neemt 

u een patroon over uit de modebladen? Hoe begint u 

om een kledingstuk in elkaar te zetten? Kortom: een 

vervolg op de starterscursus. Doe mee om u het 

naaivak meer eigen te maken. Om naar eigen smaak 

en stijl voor uzelf of anderen iets moois te creëren.

dag woensdagavond van 19.30 – 21.30 u

data 16, 30 jan / 6, 20 feb / 6, 20 mrt 2019

kosten € 95,- (excl. 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

NAAILES
Zelf kleding leren maken of iets moois voor je 

interieur, of juist technieken en kennis uitdiepen?

Op deze doorlopende naailessen wordt les gegeven 

aan beginners en gevorderden. Ieder werkt naar 

eigen tempo en niveau, zodat u zelf naar eigen 

smaak iets moois leert maken. U kunt modebladen 

gebruiken en er is er een lockmachine aanwezig.  

In overleg is er ook een naaimachine tot uw 

beschikking.

dag woensdagochtend van 9.30 – 11.30 u

data 19 sep / 3, 17, 31 okt / 7, 21 nov 2018

kosten € 95,- (excl. materiaal)

STARTERSNAAILES
De naaimachine weer eens of misschien wel voor 

het eerst op tafel... En dan? Hoe werkt de machine 

en wat kunt u ermee? In 6 lessen leert u een aantal 

basistechnieken, waarna u zelf eenvoudige 

kledingreparaties kunt uitvoeren. We maken leuke en 

praktische werkstukken die u goed kunt gebruiken 

als voorbereiding op de vervolglessen.

dag woensdag 19.30 – 21.30 u

data 7, 14, 28 nov / 5, 12 dec 2018

kosten € 80,- (excl. materiaal; in overleg met  

 gebruik van een naaimachine)



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 kiest u een figuratieve of meer 

abstracte aanpak. U gebruikt grove chamotteklei of 

fijne bij een wat subtielere aanpak. Ook kunt u kiezen 

voor het boetseren in boetseerwas, waarmee u heel 

dun en fragiel kunt werken. Minimaal 6, maximaal  

10 cursisten.

dag maandagmorgen van 9.30 – 11.30 u.

data 2018  1, 8, 15, 29 okt / 5, 12, 19, 26 nov /  

 3 en 10 dec

 2019  7, 14, 21, 28 jan / 4, 11, 18 feb /  

 4, 11, 18 mrt

kosten € 140,- per 10 lessen  

 (excl. 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

BEELDHOUWEN
In 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 gebruiken bij het  

maken van een abstracte of figuratieve ruimtelijke 

vorm. Afhankelijk van uw ervaring kunt u naast 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 u.

data 2018  1, 8, 15, 29 okt / 5, 12, 19, 26 nov /  

 3 en 10 dec 

 2019  7, 14, 21, 28 jan / 4, 11, 18 feb /  

 4, 11 en 18 mrt

kosten € 140,- voor 10 cursusdagen  

 (excl. 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



GLASFUSING
In deze cursus maakt u kennis met de techniek 

glasfusing: het versmelten en vervormen van glas.  

U leert glas snijden en breken, glas smelten en 

vervormen in/over een mal. De eerste twee lessen 

werken we met helder floatglas (vensterglas) om 

feeling te krijgen met het materiaal. Vanaf les drie 

gebruikt u gekleurd glas. De docent begeleidt u in de 

mogelijkheden van deze techniek voor het maken 

van prachtige objecten.

dag dinsdagmiddag van 13.00 – 16.00 u  

 donderdagmiddag van 13.00 – 16.00 u

data DINSDAG   

 20, 27 nov / 6, 13, 20 dec 2018

 8,15 jan / 12, 19, 26 mrt /  

 9, 16, 23, 30 apr 2019

 DONDERDAG

 13, 20, 27 sep / 4, 11, 18, 25 okt 2018

 12, 19, 26 mrt / 9, 16, 23, 30 apr 2019

kosten € 150,- per blok van 7 cursusdagen  

 (excl. materiaal en bijdrage stookkosten)

INFORMATIE EN OPGAVE

docent Krista Israel

telefoon 06 42222725

e-mail krista_israel@live.nl

website glascursus.weebly.com

KERAMIEK MAKEN

AAN DE SLAG  
MET KLEI

Wat kun je met klei allemaal maken? Dat wil ik graag 

aan mijn cursisten leren, 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 beginners en 

gevorderden. U kunt aan een opdracht werken of 

naar eigen idee. 

dag woensdagavond van 20.00 – 22.30 u

 donderdagochtend van 9.30 u – 12.00 u

data iedere week vanaf 26 resp. 27 sep,  

 m.u.v. de kerstvakantie

kosten € 135,- voor 10 lessen  

 (materiaalkosten € 40,-) of 5 lessen  

 in de vorm van een strippenkaart

INFORMATIE EN OPGAVE   

docente Justine Starrenburg

telefoon 06 48556283 

e-mail info@just-keramiek-en-meer.nl

website www.just-keramiek-en-meer.nl

facebook facebook/justinekeramiek.nl 



MET YOGA MEER  
IN BALANS 
HATHA/DRU-YOGA

Bij yoga staan lichaamsoefeningen en bewust 

ademen centraal. Door langzaam en met aandacht 

te bewegen ervaar je ruimte in jouw lichaam en 

maak je energie vrij. Daardoor kunnen spanningen 

en allerlei pijn verdwijnen. Je leert makkelijker 

omgaan met stress, werkdruk, onzekerheid, 

depressiviteit enz. Yoga is vooral voelen en  

ervaren wat de beweging bij je doet. Je oefent  

binnen jouw 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 u  

 en van 20.30 – 21.45 u 

 donderdagochtend van 9.30 – 10.45 u  

 donderdagavond van 19.00 – 20.15 u

data BLOK 1  doorlopend vanaf  

 maandag 17 sep en donderdag 20 sep  

 2018 tot Kerst

 BLOK 2  van maandag 7 jan en  

 donderdag 10 jan 2019 tot Pinksteren  

 (m.u.v. schoolvakanties)

kosten € 150,- voor 13 lessen 

 € 12,50 voor een losse les

INFORMATIE EN OPGAVE

docent Marianne Hoeven-Schuurmans 

telefoon 033 2863119 / 06 33088118 

e-mail mariannehoe@hotmail.com 

KLASSIEKE  
HATHA YOGA

Een traditionele, meditatieve les geschikt voor alle 

niveaus, met pranayama (ademhalingsoefeningen), 

opwarmingsoefeningen met de Zonnegroet, asana’s 

(houdingen) en ontspanningsoefeningen (diepgaand) 

met gebruikmaking van autosuggestietechnieken. 

Asana’s worden uitgevoerd in een bepaalde 

volgorde. Het is een vaste opeenvolging van 

houdingen, ontworpen door Swami Sivananda.  

Het helpt om energiekanalen in het lichaam open te 

zetten terwijl de flexibiliteit van de wervelkolom, de 

sterkte van de botten en de stimulatie van het 

circulatoire en immuunsysteem verhoogd worden.

dag dinsdagochtend van 09.15 – 10.30 u

data doorlopend vanaf 4 sep 2018 

kosten € 5,- proefles / € 12,50 losse les 

 € 100,- tienlessenabonnement  

 (12 weken geldig)

INFORMATIE EN OPGAVE

docente Asia Jokiel 

telefoon 06 16982644

e-mail asia@asianayoga.com

website asianayoga.com



MEDITATIE

RUST GEEFT RUIMTE 
Even rust en tijd nemen voor jezelf. Komt u er ook 

niet aan toe? Kom dan met ons meedoen. Met elkaar 

gaat dat makkelijker. We gaan in op verschillende 

methoden van meditatie, gericht op het ontspannen 

van het lichaam en het creëren van stilte en rust in 

uw hoofd. Steeds weer wijst onderzoek uit dat 

meditatie al heel snel positieve gevolgen heeft voor 

de gezondheid en beleving van geluk. 

dag dinsdag van 20.00 – 21.30 u,  

 1x in de twee weken 

data doorlopend vanaf 11 sep 2018

kosten € 75,- per 5 lessen

INFORMATIE EN OPGAVE

docent Hanneke van der Keijl

telefoon 033 2867026

e-mail hvdkeijl@planet.nl

website www.hannekegidsvoorlichaamengeest.nl

HATHA YOGA & 
MINDFUL YOGA
Yoga heeft veel voordelen. Het helpt bij het soepeler 

worden van spieren, het vergroten van kracht, het 

verbeteren van ademhaling en het loslaten van 

spierspanning. Een van de doelen van yoga is om 

een gezonder lichaam te krijgen. Bij de Hatha 

yogalessen ligt het accent op het uitvoeren van de 

fysieke houdingen. De Mindful yogalessen hebben 

een iets rustiger karakter waarbij het accent (nog) 

meer ligt op de ademhaling. Beide lessen zijn voor 

iedereen toegankelijk!

dag Hatha yoga  

 woensdagochtend van 09.15 – 10.15 u 

 Mindful yoga  

 woensdagavond van 19.00 – 20.00 u

 en van 20.15 – 21.15 uur

data Blok 1  

 22, 29 aug, 19, 26 sep, 3, 10, 17, 31 okt,  

 7, 14, 21, 28 nov, 12,19 dec 2018 

 Blok 2 en 3  

 de data worden vanaf november  

 gepubliceerd op www.letitbeyoga.nl.

kosten € 130,- voor 14 lessen / € 10,- voor  

 een losse les / € 8,- voor een proefles

INFORMATIE EN OPGAVE

docent Willeke Heijndijk

telefoon 06-20497906

e-mail info@letitbeyoga.nl

website www.letitbeyoga.nl 

facebook facebook/letitbeyoga.nl 



FAMILIEOPSTELLINGEN
Aan de hand van familieopstellingen onderzoeken 

we per keer een thema. Thema’s kunnen zijn: hoe 

verhoud jij je tot je gezondheid, relaties of 

bijvoorbeeld je boosheid? Door middel van een 

gerichte vraag van een deelnemer en/of 

gezamenlijke oefeningen gaan we met elkaar kijken 

hoe een thema in uw denken, voelen en handelen 

doorwerkt. Zo krijgt u inzicht in patronen en kijken 

we wat er nodig is.

dag zaterdag van 10.15 – ca. 16.00 u

data 22 sep, 10 nov 2018 

 2 feb, 23 mrt, 11 mei 2019 

kosten € 60,- per dag; inschrijven kan per dag

INFORMATIE EN OPGAVE

docent Hanneke van der Keijl

telefoon 033 2867026

e-mail hvdkeijl@planet.nl

website hannekegidsvoorlichaamengeest.nl

NATUURFOTOGRAFIE
De natuur in de directe omgeving van Woudenberg is 

prachtig. Deze cursus Natuurfotografie stimuleert u 

om op pad te gaan. De cursus kent vier theoriedelen: 

natuurfotografie basis, landschappen, macro en 

vogels en één praktijkochtend. Aan de hand van 

inspirerende foto’s wordt u uitgedaagd uw eigen 

kwaliteit van fotografie te verhogen.  

U krijgt huiswerkopdrachten, waarop u commentaar 

en individuele tips ontvangt. Zowel beginners als 

gevorderden kunnen deelnemen. Een spiegel-

reflexcamera is aan te bevelen.

De cursus kent een maximum van 6 deelnemers. 

dag vrijdag van 19.30 - 22.00 u 

data Cursus 1 (18-2) 14 sep, 5 okt, 2 nov,  

 10 nov (praktijk), 14 dec 2018 

 Cursus 2 (19-1) 18 jan, 8 mrt, 5 apr,  

 13 apr (praktijk), 17 mei 2019

kosten € 70,- voor vier avonden en  

 een praktijkochtend 

INFORMATIE EN OPGAVE

docent Rob Schoemaker

telefoon  06-52554098 (van 18.00-21.00 uur)

mail  rob1.schoemaker@planet.nl

website www.robschoemakernatuurfotografie.nl



TIENERTONEELCURSUS
In deze volledige toneelcursus gaan we werken aan 

verschillende manieren van toneel, improvisatie, 

spelvormen, stemgebruik en lichaamstaal. 

Toneelspelen begint met doen alsof. Je speelt of je 

bang bent of boos, stoer of verdrietig, maar ook blij 

en vrolijk. Hoe kan ik iemand spelen die ik normaal 

niet ben? Hoe gebruik ik mijn stem en mijn lijf?  

Hoe beweeg ik me in een bepaalde rol? Hoe maak ik 

een scène spannend, vrolijk of juist ontroerend?

dag zaterdagochtend van 10.30 – 12.30 u 

data 1 sep 2018 tot 20 apr 2019  

 m.u.v. de volgende data: 

 22, 29 dec 2018, 23 feb, 2 mrt 2019 

 Uitvoeringsdatum: zaterdag 13 apr

 Generale repetitie: vrijdagavond 12 apr

kosten € 175,- (ook in 2 termijnen te voldoen) 

INFORMATIE EN OPGAVE  

docent Ruud Oosterbeek

telefoon 06 83333341

e-mail ruudtheater@gmail.com

WEERBAARHEID 
VOOR VROUWEN V.A. 18 JAAR

LB-POWERGIRLZZZ 
VOOR MEIDEN VAN ± 16 JAAR

Meer zelfvertrouwen, effectiever reageren op 

confrontaties en agressie? Vergroot je weerbaarheid! 

Weerbaarheid bestaat uit mentale, verbale en fysieke 

vaardigheden, gericht op zelfbeeld, zelfcontrole en 

voor jezelf opkomen. Concreet betekent dat een 

zelfverzekerde uitstraling en praktisch handelen ter 

preventie van agressie, meer omgevingsbewustzijn, 

grenzen bewaken bij niet-levensbedreigende 

situaties (bv. intimidatie, uitschelden) en zelfverdedi-

ging bij levensbedreigende situaties. Kenmerken 

trainingen: plezier en variatie, deskundige 

begeleiding en kleine groepen met veel persoonlijke 

aandacht. Je krijgt er absoluut energie van!

VROUWEN V.A. 18 JAAR

dag maandag van 20.00 – 21.15 u

data 10, 17, 24 sep / 1, 8, 15, 22 okt 2018

 4, 11, 18, 25 mrt / 1, 8, 15 apr 2019

kosten € 87,50 voor 7 lessen van 75 minuten

TIENERMEIDEN VAN ± 16 JAAR

dag maandag van 20.00 – 21.30 u

data 29 okt, 5, 12, 19, 26 nov, 3 dec 2018

kosten € 85,- voor 6 lessen van 90 minuten

INFORMATIE EN OPGAVE

docent Evelyn Bekooij-Westerhoudt

telefoon 06 37165677

e-mail evelyn@lifebirdtraining.nl

website www.lifebirdtraining.nl



PRIVÉ- OF DUOLES 
BLOKFLUIT

Wil je privé- of duoles? Of misschien wil je wel 

altblokfluit gaan spelen? 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  

en een melodie uit de Barok tot swingende popliedjes. 

Twee keer per jaar organiseer ik een concertje,  

waarin alle leerlingen optreden.  

Kijk om een indruk van de lessen te krijgen op  

www.anitabroekema.nl

dag maandagmiddag 

data wekelijks vanaf 3 sep 2018,  

 behalve de schoolvakanties 

kosten (excl. aanschaf blokfluit en boekje)

 voor leerlingen tot 21 jaar:  

 € 162,- voor privéles – 12 lessen van 20 min.

 € 120,- voor duoles – 12 lessen van 30 min. 

 voor leerlingen vanaf 21 jaar:  

 € 196,- voor privéles – 12 lessen van 20 min.  

 € 145,- voor duoles – 12 lessen van 30 min.

INFORMATIE EN OPGAVE

docent Anita Broekema

telefoon 06 44216871

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 20.00 – 21.00 u 

data vanaf 4 sep 2018 1 x in de twee weken

kosten € 95,- voor 10 lessen  

 (muziekmap in bruikleen)

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, improvise-

ren, 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 wekelijks vanaf 3 sep 2018,  

 behalve de schoolvakanties 

kosten € 102,- per blok van 12 lessen  

 (excl. aanschaf blokfluit en boekje)



KINDERATELIER
CREATIEVE ONTWIKKELING IN EEN LAAGDREMPELIGE OMGEVING

In ons digitale tijdperk krijgen kinderen steeds 

minder gelegenheid om ‘scheppend’ bezig te zijn, en 

hun fantasie te prikkelen en tot uitvoering te 

brengen. Toch is creatief bezig zijn erg belangrijk voor 

de ontwikkeling. Op woensdagmiddag hebben wij 

een open atelier voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. 

Ervaren kunstdocenten leren kinderen hun fantasie 

te gebruiken en ideeën tot uitvoering te brengen.  

Het atelier is per keer te bezoeken. Elk kind is 

welkom wanneer het kan en zin heeft. De kinderen 

kunnen in het textiel-, schilder- en beeldhouwatelier 

kiezen uit een aantal kunstvormen. 

Els van der Burgh leert kinderen vilten. Met water, 

zeep en plukken lontwol als basis maken ze 

prachtige werkstukken zoals tassen, knuffels en  

sleutelhangers. Ze mogen ook zelf iets ontwerpen.  

Al doende kunnen kinderen hun gevoel voor vorm 

en kleur ontwikkelen en bijvoorbeeld ervaren dat elk 

seizoen zijn eigen kleuren heeft. 

Angela van Iersel geeft diverse technieken waarin 

kinderen hun fantasie kwijt kunnen: gemengde 

media, tekenen, schilderen, collage, linoleum snijden 

en monotype (afdruktechniek).



Krista Israel werkt met glas. Een leuke en 

bijzondere creatieve uitdaging! De kleurrijke 

werkstukjes van glas worden in de oven gebakken.

Justine Starrenburg werkt het liefst met klei, om 

de kinderen te laten ervaren dat je van een zachte 

massa een mooi gebakken werkstuk kunt toveren. 

De kleiwerken worden later in de keramiekoven 

gebakken, zodat de klei ‘steengoed’ wordt.  

De volgende stap is glazuren of verven. 

Annie Clement leert je beeldhouwen. Hoe mooi is 

het om vanuit een ruwe speksteen een mooi beeld 

te maken! Dit lukt niet in één les, dus de deelnemers 

moeten wel 3 of 4 keer komen. Dat hangt af van hoe 

groot de steen is en hoe hard je werkt. 

Voor alle disciplines geldt dat het werkstuk moet 

worden afgemaakt. Per 6 weken is er een thema of 

techniek die aan de orde komt. Kom gerust eens 

kijken en neem een vriend of vriendinnetje mee.  

Leef je uit!

dag woensdagmiddag van 13.30 – 15.30 u  

 vilten tot 16.00 u

data doorlopend vanaf medio sep 2018  

 (m.u.v. de schoolvakanties)

kosten € 12,- per les of € 60,- voor een  

 6-rittenkaart (half jaar geldig)

INFORMATIE EN OPGAVE

docenten Els van der Burgh, Angela van Iersel,  

 Krista Israel, Justine Starrenburg,  

 Annie Clement

telefoon 06 20823705 (Els), 06 51468688 (Annie),  

 06 48556283 (Justine) 

e-mail els@wvanderburgh.nl  

 annie.clement@live.nl  

 info@just-keramiek-en-meer.nl

website www.kinderatelierwoudenberg.de

facebook Kinderatelier Woudenberg



WORKSHOP 

AUTOBIOGRAFISCH 
SCHRIJVEN

Hoe vertel je jouw eigen verhaal? In deze praktische 

workshop krijg je handige tips en oefeningen.

dag vrijdagmiddag van 13.30 – 16.00 u

data 12 okt 2018 

kosten € 15,-

WORKSHOP 

BLOG SCHRIJVEN
Waar let je op als je een blog gaat schrijven en hoe 

schrijf je nou een boeiende, interessante of 

prikkelende blog? Een praktische workshop met veel 

oefeningen. 

dag woensdagavond van 19.30 – 22.00 u

data 31 okt 2018

kosten € 15,-

SCHRIJFWORKSHOP

INSPIRATIE VINDEN
Waardoor laat jij je inspireren? Wat brengt jouw 

schrijfkriebel op gang? Ga op zoek naar (nieuwe) 

inspiratiebronnen en vind je creatieve kracht. 

dag donderdagavond van 19.30 – 22.00 u

data 20 dec 2018 

kosten € 15,-

WORKSHOP 

PRESENTEER JEZELF  
IN WOORDEN

Soms krijg je de vraag om een stukje over jezelf te 

schrijven. Bijvoorbeeld voor je website, voor de 

lokale krant of voor je vereniging. Deze workshop 

geeft je het gereedschap voor een pakkende 

presentatie.

dag woensdagavond van 19.30 – 22.00 u

data 13 feb 2019

kosten € 15,-

INFORMATIE EN OPGAVE  

docent Mandy Tjong Tjin Tai-Klaver

telefoon 06 52629051

e-mail mandy@klavertekst.nl

website www.klavertekst.nl



VAKANTIEWEEK  
BUITEN SCHILDEREN

Wat een zaligheid: een hele week schilderen!  

De natuur, zon, licht, lucht en water zijn centrale 

thema’s. Al schilderend gaan we op onderzoek uit  

en komen zo tot verdieping van uw werk. 

tijd 10.00 – 15.00 u

data 12, 13, 14, 15 en 16 aug

kosten € 125,- voor 5 dagen  

 (zelf lunch meebrengen)

INFORMATIE EN OPGAVE

docent José van Zuijlen

telefoon 033 2862168

e-mail j.van.zuijlen10@kpnplanet.nl

website www.josevanzuijlen.nl

BEDRIJFSWORKSHOPS 
EN TEAMBUILDINGSUITJES 

Stichting Kunst en Cultuur Woudenberg organiseert 

op aanvraag creatieve workshops, bijvoorbeeld in 

het kader van teambuilding. In overleg wordt de 

techniek gekozen en koppelen we een ervaren 

docent aan uw bedrijf. U kunt bij ons tekenen, 

schilderen, de druktechniek monotype beoefenen, 

werken met glasfusing, een schaal maken van glas, 

djembé spelen of een yoga- of schrijfworkshop 

volgen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Het is 

ook mogelijk om voor een dag(deel)vullend 

programma te kiezen met meerdere workshops. 

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de 

mogelijkheden en de kosten. 

MEER INFORMATIE

e-mail info@kunstencultuurwoudenberg.nl 

tel. 06 53561263

KINDERFEESTJES 
Op aanvraag organiseert Stichting Kunst en Cultuur 

creatieve kinderfeestjes. Kinderen kunnen onder 

andere vilten, schilderen, werken met klei, 

monotype-afdrukken maken of dieren van glas 

maken. Invulling workshop en aantal deelnemers  

in overleg. 

dag woensdagmiddag, vrijdagmiddag  

 of zaterdag

data in overleg 

kosten € 12,- per kind, inclusief drinken,  

 maar excl. materiaal

INFORMATIE EN OPGAVE

docent Angela van Iersel

telefoon 06 44006390

e-mail angela@sonnenglanz.net

website www.angela-art.nl



WORKSHOP 

PAASEIEREN  
DECOREREN

We versieren zes plastic eieren met  

verschillende materialen. 

data 11 en 12 apr 2019 van 13.30 – 16.30 u

kosten € 17,50 en € 7,50 materiaalkosten

WORKSHOP 

VOOR MOEDERDAG
In deze workshop decoreren we een boodschappen-

tas van jute.

data 25 en 26 apr 2019 van 13.30 – 16.30 u

kosten € 17,50 en € 7,50 materiaalkosten

WORKSHOP 

ZOMERKRANS MAKEN
In deze workshop maken we een zomerkrans 

 van een oud boek. 

data 20 en 21 jun 2019 van 13.30 – 16.30 u

kosten € 27,50

meenemen oud boek van 200 bladzijden

INFORMATIE EN OPGAVE

docent Yvonne Luijendijk

e-mail ygjhermkens@hotmail.com

WORKSHOP 

ENGEL MAKEN
In deze workshop maken we een engel van een boek 

met een harde kaft. 

data 15 en 16 nov 2018 van 13.30 – 16.30 u

 12 nov 2018 van 19.30 – 22.30 u

kosten € 27,50

meenemen boek met harde kaft, 19 cm hoog en  

 15 cm breed

WORKSHOP 

KERSTBALLEN MAKEN
We maken twee kerstballen en één kerstbalengel 

van een boek en behangpapier. 

data 22 en 23 nov 2018 van 13.30 – 16.30 u

kosten € 17,50 en € 7,50 materiaalkosten



Het Cultuurhuis is een centrale plek voor inwoners 

van Woudenberg en omgeving en toeristen.  

Zij kunnen er terecht voor allerlei activiteiten en 

diensten en kunnen elkaar ontmoeten in een 

ongedwongen sfeer. 

De informatiebalie, Bibliotheek Eemland,  

Oud Woudenberg, de Rabobank en Kunst & Cultuur 

Woudenberg zijn er als vaste gebruikers gevestigd en 

onder andere Vluchtelingenwerk en Jeugdpunt 

houden ‘kantoor’ in het Cultuurhuis. 

Het Cultuurhuis is de plek voor wisselende 

kunstexposities, kunst- en cultuureducatie, lezingen, 

filmavonden, hippe handgemaakte producten, 

voorleesmiddagen, bankzaken, cadeaubonnen en 

toeristische informatie. De volgende activiteiten 

lichten we er graag even uit!  

WAT VINDT U IN HET 

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 1 vegetarisch. Lekker 

eten, gezellige ontmoetingen en een prettige 

bediening. 

FILMHUIS WOUDENBERG 

Elke tweede donderdagavond van de maand draait 

er een mooie, ontroerende of aangrijpende film in 

het Leescafé van het Cultuurhuis.  

Op 13 september 2018 draait ‘C’est la vie’ en op  

11 oktober ‘Wonder’, aanvang 20.15 uur.  

HIP & HANDGEMAAKT 

Iedere maand is er een wisselend aanbod van 

verrassende producten te koop in het Cultuurhuis, 

handgemaakt door creatieve Woudenbergers.  

Erg leuk om kado te geven! 

VERHUUR

Er zijn diverse mogelijkheden voor het Leescafé en 

de vergaderruimte die u beide kunt huren. Eenmalig 

of vaker, voor bijvoorbeeld vergaderingen en 

activiteiten. Op dit moment huren het Studiecen-

trum, Samen op Zondag (Coalitie Erbij Woudenberg) 

en het Repaircafé (Duurzaam Woudenberg) de 

ruimtes voor hun activiteiten.

MEER INFORMATIE? 

Bezoek www.cultuurhuiswoudenberg.nl 



GALERIE  
DE KUNSTBERG

Galerie de Kunstberg is een initiatief van Kunst en 

Cultuur Woudenberg. De mooie tentoonstellings-

ruimte op de eerste verdieping van het Cultuurhuis  

is zeer toegankelijk en biedt een podium voor 

kunstenaars uit Woudenberg en omgeving.  

De tentoonstellingen 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 duotentoon-

stelling 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 expositieperiodes is veel belangstelling  

en er is een wachtlijst. 

Angela van Iersel Dery Timmer



Werk van een  
aantal kunstenaars  
van de Kunstberg
www.dekunstberg.nl

Werner van der Burgh

An Hong

Martin Vermeul

Ellen van Beeck

José van Zuijlen



OVER KUNST  
EN CULTUUR  
WOUDENBERG
Stichting Kunst en Cultuur Woudenberg heeft als 

doel om de kunstzinnige en culturele ontwikkeling 

van de Woudenbergse bevolking te stimuleren.  

De organisatie wordt draaiend gehouden door 

enthousiaste vrijwilligers die de stichting vorm geven 

en de galerie inrichten. Daardoor kunnen we de 

kosten van onze cursussen laag houden.  

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:

Wils van der Steen, voorzitter 

E  info@kunstencultuurwoudenberg.nl 

T  06 53561263

Stichting Kunst en Cultuur Woudenberg

Dorpsstraat 40a

3931 HE Woudenberg

Kijk ook op www.kunstencultuurwoudenberg.nl 

en like onze facebookpagina.





begeleiding Mandy Tjong Tjin Tai-Klaver en Nanda van de Peut 

vormgeving Geert Dijkers

drukwerk Het Staat Gedrukt

Dorpsstraat 40a – 3931 HE Woudenberg 

www.kunstencultuurwoudenberg.nl.


