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door Anja Hakvoort   
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NIEUWE CURSUS JAAR START WEER

Op onze website staat weer een mooi aanbod van cursussen voor het cursusjaar
2017-2018.
Van keramiek, tekenen, schilderen, fotograferen, beeldhouwen tot het werken met
glas-in-lood.
Er is aanbod voor iedereen, met name ook voor de jeugd.
We hebben voor hen cursussen samengesteld, waarbij kennis gemaakt wordt met
allerlei technieken en materialen. 
Een cursus volgen of vervolgen verruimt je creatieve geest, het geeft ontspanning
door inspanning en er ontstaat bovendien een product van eigen hand.
En dit alles onder de professionele begeleiding van ons docententeam.

Er zijn twee dagdelen beschikbaar voor open atelier, hierbij is geen schilderdocent
aanwezig.
En er is een begeleid atelier, dus met docent, waar je op je eigen niveau en tempo
met jouw favoriete techniek cq. materiaal kunt werken.
 
Naast de cursussen worden er dit jaar weer lezingen aangeboden.
Deze lezingen zijn gekoppeld aan belangrijke nationale exposities en worden door
gerenommeerde kunthistorici gegeven.

Door het jaar heen worden meestal op een zaterdag of zondag workshops
georganiseerd, nog niet alle workshops staan ingepland.

Dus houdt de website in de gaten!

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

http://www.wijksatelier.nl/


          KLEURRIJK WIJK zaterdag 2 september
 
Zaterdag 2 september is er weer de uitmarkt van 11:00 - 17:00 uur.
Het Wijks Atelier grijpt dan de kans aan om een EXPOSITIE te houden met werk dat
cursisten afgelopen jaar hebben gemaakt.

Deze expositie wordt gehouden in De Open Hof, het gebouw tegenover de HEMA.

Dus een unieke kans om eens te zien wat er zoal gemaakt is en het maakt je
misschien wel enthousiast om een cursus te gaan volgen.
Een mooie gelegenheid om je daar te oriënteren en misschien wel  in te schrijven
voor een cursus.
Docenten en vrijwilligers van het Wijks Atelier zijn aanwezig om vragen te
beantwoorden.

Er zullen die middag ook workshops gehouden worden voor jong en oud om zelf
eens iets te proberen of alleen maar naar te
kijken.                                                                                                                          

MEDEDELING VOOR CURSISTEN:
het inleveren van werk (1-2 stuks) voor de expositie is op woensdag 30 aug van 
19.00 - 21.00 uur en op donderdag 31 aug van 10.30 - 12.00 uur bij het Wijks Atelier.
Werk van keramiek en hout kan op zaterdagochtend vanaf 9.30 uur ter plekke
worden ingeleverd. 



Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

CURSUS MASKERS MAKEN EN TEKENEN

Maskers maken van hout gedurende 4 woensdagavonden in september.
Een unieke kans om eens kennis te maken met houtsnijden.
Je maakt je eigen masker, waarbij je de techniek van het houtsnijden en het
vormgeven leert door het gebruik van  eenvoudige gereedschappen.
Deze cursus wordt gegeven in een fraai en landelijk atelier aan de Langbroekerdijk.
Docent Anja Hakvoort.

Tekenen is  op de maandagochtend.
Tekenen is zo'n belangrijke basis.
Goed leren kijken en werken met diverse materialen, zoals potlood, houtskool, inkt
en krijt.
Van schets naar tekening, vormgeving, perspectief er komt zoveel bij kijken.
En wat zo leuk is, als je het een beetje onder de knie hebt, kan je het overal doen.
Met een klein tekenboekje en een potlood maak je een beeldend vakantieverslag.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

http://www.wijksatelier.nl/
http://www.wijksatelier.nl/


Lianne Peters

NIEUWE VOORZITTER WIJKSATELIER

Even voorstellen………..
In het voorjaar van 2010 ben ik in Langbroek komen wonen en ‘dus’ in Wijk bij
Duurstede.
Ik was een paar keer in Wijk geweest, maar kende het eigenlijk niet echt.
Wat een mooi stadje en op zo’n prachtige plek gelegen.
En Langbroek mag er natuurlijk ook wezen!

Mijn eerste kennismaking met het Wijks Atelier vond vier jaar geleden plaats, toen ik
de cursus fotografie bij Rob Haak deed, heel erg leuk.
Hoe inspirerend is het om naast je dagelijkse beslommeringen lekker een avond
naar cursus te gaan en je elke week op een nieuwe uitdagende opdracht te storten.
En hoe inspirerend ook om dat samen met anderen te doen en mét en van elkaar te
leren.
Dat gun je toch iedereen?

In november 2016 leerde ik Jos Overdevest kennen en hij vertelde dat het Wijks
Atelier op zoek was naar nieuwe bestuursleden.
Van het een kwam het ander en nu mag ik mij aan u voorstellen als nieuwe voorzitter
van de stichting.
Tot 2015 ben ik lange tijd directeur geweest van het K.F.Hein Fonds in Utrecht.
De ondersteuning van kunst en cultuur in de Provincie Utrecht is voor het fonds een
belangrijk speerpunt en ik heb de samenwerking met vele verschillende kunstenaars



altijd erg gewaardeerd.

Momenteel werk ik als zelfstandige, als gespreksleider en projectmanager.
Daarnaast maak ik graag tuinontwerpen.
Naast mijn betaalde werk heb ik altijd vrijwilligerswerk gedaan, meestal in
bestuurlijke functies.

Ik ga met veel plezier aan mijn volgende uitdaging beginnen bij het Wijks Atelier!

Het bestuur is nu weer compleet:
Lianne Peters, voorzitter
Jos Overdevest, wnd. voorzitter
Janneke van Tilburg, secretaris en cursusprogrammering
Mieke Walda, penningmeester
Rob Haak, beheer
Gerrie Pels, cursistenadministratie
Rob Neleman, systeembeheer
Ron Koevoets en Ineke Mondriaan, PR en lezingen

www.wijksatelier.nl
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