Volwassenenatelier 't Kratje organiseert
"Kunst & Crea5ef" - Open-Art shop - prak5sche info

Naar tradi(e wordt in het weekend van 18 en 19 juni 2022 het "Opendeurweekend
van Volwassenenatelier 't Kratje vzw" georganiseerd.
Het volwassenatelier 't Kratje in Wuustwezel (Gooreind) sluit zijn crea(ef werkjaar af
met een tentoonstelling en op zondag een Open-Art ambachtenmarkt.
De voorbije jaren konden de cursisten en enthousiaste geesten, beginners en al iets
meer ervaren, op verschillende gebieden hun crea(viteit botvieren. Er werd
gegoocheld met kleuren en lijnen in olieverf, acryl en aquarel en crea(viteit en
techniek gingen hand in hand met ar(s(eke en func(onele voorwerpen in het kleiatelier.

Een ruime selec(e van de crea(es die het denken en de handvaardigheden van de
cursisten weerspiegelen, wordt tentoongesteld in de gebouwen van 't Kratje:
Vormingscentrum, Gasthuisstraat 7, 2990 Gooreind-Wuustwezel.

Door het grote succes van vorig jaar willen we nogmaals een "Kuns(ge en Crea(eve
Ambachtenmarkt" herhalen en organiseren.
Hier al wat prak(sche informa(e :
- De markt gaat door aan het Vormingscentrum, Gasthuisstraat 7 , 2990
Gooreind-Wuustwezel op zondag 19 juni 2022 van 10.00u tot 17.00u.
- De voorinschrijving bedraagt €30, waarvan €20 waarborg die u wordt
terugbetaald als u het terrein opgeruimd verlaat na aﬂoop van de
ambachtenmarkt.
- U kan beginnen opstellen vanaf 9.30u. Uw auto wordt enkel toegelaten op het
terrein om te lossen en te laden. Daarna kan u parkeren op de aangeduide
parkeerplaats. Vanaf 10.45u mogen er geen auto’s meer op het terrein.
- U meldt zich bij één van onze medewerkers aan, u kan ons wel herkennen.

- Iedere standhouder krijgt een nummer, en bij aanmelding krijgt u een plan
met daarop alle standplaatsen en nummers.
- Elke standhouder zorgt zelf voor tafel, stoelen, tent,... al wat u denkt nodig te
hebben om een kraam op te stellen. De deelnemers die elektriciteit wensen,
mogen dit vooraf melden, dan wordt het voorzien.
- U krijgt 2 drankbonnetjes, waarmee u in de kraam van 't Kratje terecht kan.
- Om 16.00u sluiten we de markt. U breekt de standplaats terug af, en gee_ aan
onze medewerkers door als alles is opgeruimd. Bij het verlaten van het terrein
krijgt u de waarborg terugbetaald.

Contactgegevens:
Voor dringende vragen kan u terecht via mail hermano-jr@skynet.be (tot de avond
voordien) of op GSM 0499 39 22 33 (de dag zelf) of via atelier@kratje.be
Voor de standhouders vragen we om vooraf in te schrijven.
Om in te schrijven vragen we de deelnemers om vooraf in te schrijven via onze
website www.kratje.be met vermelding cursus : "Open-Art Shop" en vermelding wat
u verkoopt en te betalen.
IBAN: BE11 7331 6109 9448, BIC-code: KREDBEBB
Van: Volwassenenatelier 't KRATJE vzw
Gasthuisstraat 7
2990 Gooreind-Wuustwezel.
Bij overschrijving noteert u uw naam, Open-Art Shop en wat u verkoopt.

