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Beste Kratjes cursisten, kleiers en 
sympathisanten, 

Onze ateliers gaan na 2 hectische, 
maar toch geslaagde jaren, in 
september terug aan een nieuw 
werkjaar beginnen. 

We hebben het hoofdstuk corona in 
schoonheid kunnen afsluiten, met in 
april een meer dan geslaagd Kijk-Kunst-
Koop-weekend en ons jaarlijkse 
Opendeurweekend. 
Na een welkome rust en ontspanning 
staan we in september dus klaar voor 
een nieuwe start. Zowel ons klei-atelier 
als onze afdeling schilderen, starten 
beide opnieuw op dinsdag 20 
september 2022. 

Het kratjes team 

Ons klei-atelier is alle weken open, 
behalve tijdens de schoolvakanties. 
Dinsdagavond van 19.30u tot 22.00u. 
Woensdagvoormiddag van 9.00u tot 11.30u. 

Donderdag voor- en namiddag is er klei-
atelier en speksteen technieken van 10.00u 
tot 12.30u en van 13.30u tot 16.00u. 

Bijdrage in onkosten € 7 per sessie. Voor 
deze ateliers is er altijd begeleiding aanwezig. 

Onze AFDELING SCHILDEREN gaat 
in dezelfde filosofie verder: 
Zoals gewoonlijk laten we 2 cursussen naast 
elkaar lopen, een groep Aquarel en een 
groep Olieverf  & Acryl. Voor deze 
cursussen wordt een maximum van 10 
cursisten per reeks gehandhaafd. Betaling 
geldt als volgorde van inschrijving. 
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Enkele wijzigingen van onze 
prijzen: 

‣ Bĳdrage in onkosten voor het  
klei-atelier wordt vanaf september 
opgetrokken naar € 7 per sessie. 

‣ Doordat er nu een andere 
kleileverancier is, wordt ook de prĳs 
van klei aangepast naar € 12 per pak 
van 10kg. 

‣ Ook bĳ de afdeling schilderen zĳn 
we genoodzaakt de prĳs per les te 
verhogen. Elke reeks schilderen 
komt zo op € 55 per 6 lessen.

Enkele exposanten op onze Kijk-Kunst-Koopdagen
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Aquarel reeks 1 
Dinsdagavond van 19.30u tot 22.00u 
20 en 27 september en 4, 11, 18 en 25 
oktober 2022 - 6 lessen 
Lesgever: Guido Torfs 
Bijdrage € 55 

Olieverf & Acryl reeks 1 
Dinsdagavond van 19.30u tot 22.00u 
20 en 27 september en 4, 11, 18 en 25 
oktober 2022 - 6 lessen 
Lesgever: Mieke Jacobs 
Bijdrage € 55 

Aquarel reeks 2 
Dinsdagavond van 19.30u tot 22.00u 
8, 15, 22 en 29 november en 6 en 13 
december 2022 - 6 lessen 
Lesgever: Guido Torfs 
Bijdrage € 55 

Olieverf & Acryl reeks 2 
Dinsdagavond van 19.30u tot 22.00u 
8, 15, 22 en 29 november en 6 en 13 
december 2022 - 6 lessen 
Lesgever: Mieke Jacobs 
Bijdrage € 55 

Inschrijven  
via onze website: www.kratje.be 
via e-mail: atelier@kratje.be 
via telefoon: 03 663 37 14  of  
                      0473 25 04 62 

Voor de klei-ateliers is geen inschrijving 
nodig en deze wordt ter plaatse betaald. 
Voor de cursussen, workshops en introductie 
klei vragen we de deelnemers om vooraf  in 
te schrijven en te betalen op rekening: 
IBAN: BE11 7331 6109 9448 
BIC-code: KREDBEBB 
volwassenenatelier ’t KRATJE vzw, 
2990 Gooreind-Wuustwezel 

Bij overschrijving noteert u uw naam, de dag 
en de naam van de cursus of  workshop. 

Al onze activiteiten gaan door in het 
'Vormingscentrum' Gasthuisstraat 7, 
2990 Gooreind-Wuustwezel.
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Opendeurweekend

http://www.kratje.be
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