
 

 

 

 

 

  
 

Workshops/Cursussen 
2022-2023 

 
 
 
 
 
 
 

   
           
 

 
Doe je weer mee?      



 

 

 
 
Workshops Keldonk is een onderdeel van Mul func oneel Centrum Kel-
donk, waaronder sinds 2019 ook de computercursussen vallen.  
 
Meerdaagse (computer)cursussen kunnen vanaf die jd op het programma 
staan.   
Dit jaar hebben wij geen computercursus, maar wel de 3-daagse cursus voor 
het maken van een Granny square kussen. 
 
Ook aan de jongeren hebben we gedacht: in mei organiseren we voor jong 
en oud een workshop Glas Mozaïek,  waar je een mooi cadeau voor Moe-
derdag kunt maken. En wat dacht je van de workshop Dots Pain ng? 
We blijven natuurlijk ook onze tradi onele workshops organiseren, zoals de  
Paas- en Kerststukken. 
 
In dit bewaarboekje vind je alle informa e over MFC-Workshops 2022-2023.  
Hanneke van den Berg, Cindy Paauwe en Hélène Nagelkerke zullen deze 
workshops en cursussen regelen. Hanneke zal de coördina e weer doen, 
Cindy en Hélène zullen het crea eve gedeelte voor hun rekening nemen. 

Team MFC-Workshops Keldonk: 

Hanneke van den Berg hnvdberg@gmail.com  06-12902740 
Cindy Paauwe  cindy.paauwe@gmail.com 06-39427049 
Hélène Nagelkerke helangel@home.nl  06-40248285 



 

 

 
 
Wij ze en de huisregels nog even op een rijtje: 

Workshops 

¨ Opgeven voor een workshop uiterlijk 7 dagen voor de datum van de 
workshop. 

¨ Afmelden uiterlijk in het weekend voor de workshop, anders geldt: 
opgegeven is betalen. (Dit i.v.m. kosten die dan al gemaakt zijn.) 

Cursussen 

¨ Aanmelden voor een cursus uiterlijk 14 dagen voor de datum van de 
cursus. 

¨ Afmelden uiterlijk 10 dagen voor de cursus in overleg met Hanneke. 

¨ Voor de meerdaagse cursus worden de kosten op de eerste dag van 
de cursus betaald. Mocht de cursus niet doorgaan dan hoor je dit, 
indien mogelijk, 10 dagen van tevoren. 

Algemeen 

¨ Afmelden i.v.m. ziekte ect. in overleg met Hanneke. 

¨ Bij alle workshops en cursussen is een kopje thee of koffie  
inbegrepen.    

¨ Voor vragen: neem contact op met Hanneke. 

Wij hopen je snel te ontmoeten op een van onze  
workshops of cursussen. 

Wij hebben er zin in om er een crea ef jaar van te maken. 



 

 

 

Workshop Crea ef met droogbloemen 
 

Niets leuker dan je huis gezellig aankleden.  
Tijdens deze workshop maak je een staande 
ring met droogbloemen. 

 

Donderdag 15 september 2022 
 13.30 uur tot 15.30 uur  
 19.00 uur tot 21.00 uur   
Kosten: € 18,50 p.p.  
Door: Cindy & Hélène 

 

Workshop Allerzielen 
Je maakt een mooi bloemstuk voor op het graf van een dierbare. 
 
 

 

 

 

 

LET OP: Deze workshop wordt op de maandag gegeven. 

Maandag  31 oktober  2022 
 13.30 uur tot 15.30 uur  
 19.00 uur tot 21.00 uur   
Kosten: € 18,50 p.p.  
Door:  Cindy  & Hélène 



 

 

 

Workshop Trakta e voor de vogels   

De vogels zullen er deze winter van 
smullen! 
 
 

Donderdag 17 november 2022 
 13.30 uur tot 15.30 uur  
 19.00 uur tot 21.00 uur   
Kosten: € 18,50 p.p.  
Door: Cindy & Hélène 

 

 

Workshop Kerststuk  
 
 

 

 

Maak een mooi arrangement voor de kerst.  
Houd de Erpse krant en keldonk.nl in de gaten voor de juiste gegevens. 
 

Donderdag 15 december 2022 
 13.30 uur tot 15.30 uur  
 19.00 uur tot 21.00 uur 

Kosten: € 18,50  p.p.  
Door: Cindy & Hélène 



 

 

Workshop Dots Pain ng op porselein 
 

Let op de jd! 
De jd is verlengd met een half uur, i.v.m. het oefe-
nen van de techniek. 
 
Je leert om gelijkma g s ppen te ze en in een mooi 
patroon. 
 

Donderdag  12  januari  2023  
 13.30 uur tot 16.00 uur  
 18.30 uur tot 21.00 uur 
Kosten: € 7,50 p.p.  
Door:  Ans & Carla 

 
3 daagse Cursus  
Granny square kussen. 
 
Deze cursus is ook voor beginners, waarbij je vier-
kantjes haakt tot een mooi kussen. 
De cursus wordt op 3 dagen gegeven, met  huiswerk. 
 

Donderdag 2 februari, 2 en 16 maart 2023. 
A ankelijk van de aanmeldingen zal de work-
shop op de middag en/of avond worden gege-
ven.  
 
Kosten: € 35,00 p.p.  
incl. kussen, garen en haaknaald. 
Door:  Hélène 
 



 

 

Workshop Paasstuk   
 

Tijdens deze workshop maak je een mooi 
bloemstuk voor Pasen.  
 

Donderdag 6 april 2023 
 13.30 uur tot 15.30 uur  
 19.00 uur tot 21.00 uur 
Kosten: € 18,50 p.p.  
Door:  Cindy & Hélène 

 

Workshop Moederdag 
Mozaïeken voor jong en oud 

We maken een mooie verrassing voor Moederdag met Glas Mozaïek. 

 
Donderdag 11 mei  2023 
 13.30 uur tot 15.30 uur  
 19.00 uur tot 21.00 uur 
Kosten: € 10,00 p.p.  
Door:  Cindy  & Hélène 
 

 

Workshop Zomerpronkstuk 

Een tafel pronkstuk met leuke zomerbloeiers! 

Donderdag  1 juni 2023 
 13.30 uur tot 15.30 uur 
 19.00 uur tot 21.00 uur  
Kosten: € 18,50  p.p.   
Door: Cindy & Hélène 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Voorafgaand aan alle workshops/cursussen kun je in de Erpse krant of op 
www.keldonk.nl nogmaals alle informa e lezen. 

 
Houd deze ook in de gaten voor extra aanbod van een  

cursus of workshop. 

 

Mocht je ideeën hebben laat het ons weten. Mocht je zelf een leuke work-
shop of cursus willen geven, kun je ook  

contact met ons opnemen. 

 

 
 

 

 

 

Team MFC-Workshops Keldonk: 

Hanneke van den Berg hnvdberg@gmail.com  06-12902740 
Cindy Paauwe  cindy.paauwe@gmail.com 06-39427049 
Hélène Nagelkerke helangel@home.nl  06-40248285 


