Weekkalender
Cursusjaar 2021-2022
Bekijk het programma
op www.ccdeadelberg.be.
De brochure verschijnt
vrijdag 20 augustus 2021.

Info & contact
Contact
Ateliers voor Overdag
Jan Davidlaan 9
3920 Lommel
T 0032 (0)11 55 27 33
E avo@lommel.be

woensdag

Voormiddag
Frans conversatie beginners
Frans conversatie A
Italiaans 3de jaar
Engels leesles
Handwerk enzo
Snit & naad C
Fantasiebeeldjes gevorderden
Keramiek tussengroep B
Potten draaien tussengroep
Schilderen div. technieken
Mindfulness
Namiddag
Er zijn geen ateliers op
woensdagnamiddag.

maandag

dinsdag

Voormiddag
Frans 1ste en 2de jaar
Spaans 1ste jaar
PC beginners A
PC vervolgcursus A
Photoshop 4de jaar A
Keramiek beginners A
Juwelen in zilver beginners
Tekenen
Line- & countrydance

Voormiddag
Spaans conversatie beginners
Spaans 3de jaar
PC beginners B
PC vervolgcursus B
Photoshop 4de jaar B + 5de jaar
Snit & naad A
Bloemschikken A
Keramiek tussengroep A
Potten draaien gevorderden
New lifestyle
Yoga A
Handtassen maken

Namiddag
Engels 4de + 5de jaar
Spaans 2de jaar
Spaans conversatie
PC gevorderden A-C
Juwelen in zilver gevorderden
Keramiek beginners B
Koken
Manden vlechten

Namiddag
Engels 3de jaar
Spaans 5de jaar
Photoshop 3de jaar
Snit & naad B
Keramiek gevorderden
Potten draaien beginners
Schilderen beginners
Amigurumi
Bloemschikken B
Pruiken en mutsen haken
Yoga B

donderdag

Voormiddag
Engels conversatie
Frans conversatie B
Italiaans 2de jaar
Spaans 4de jaar
Bridge beginners
Photoshop 1ste jaar
PC gevorderden B-D
Beeldhouwen in zachte steen
Juwelen met kralen en parels
Snit & naad D
Olieverfschilderen
Namiddag
Italiaans 1ste jaar
Foto’s smartphone beginners
Fotoboek maken
Aquarel
Bloemschikken C
Breien
Fantasiebeeldjes beginners
Houtsnijwerk

vrijdag

Voormiddag
Engels gevorderden

Namiddag
Er zijn geen ateliers op
vrijdagnamiddag.

Ateliers
voor
Overdag

Start inschrijvingen
Vervolgcursus: ma 30.08.2021
Nieuwe cursus: ma 13.09.2021

Start cursusjaar
Ma 04.10.2021 - vr 13.05.2022

Cursusjaar
2021-2022

info
www.ccdeadelberg.be

Inschrijving
vervolgcursus
Je volgde vorig jaar
een cursus en je wil deze
cursus voortzetten?
Wij hebben een nieuwe
inschrijvingsregeling
waarbij de cursisten van
vorig cursusjaar voorrang
krijgen bij inschrijving
als zij een cursus willen
vervolgen. Voorwaarde
is wel dat je regelmatig
aanwezig bent geweest.

Algemene vorming
Frans, Engels, Spaans, Italiaans, Smartphone en Bridge.
Maandag 30 augustus 2021
van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur
Dinsdag 31 augustus 2021
van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur

Creativiteit
Tekenen, keramiek, potten draaien, juwelen maken
in zilver, manden vlechten, fantasiebeeldjes maken,
handtassen maken, beeldhouwen in zachte steen,
juwelen maken met kralen en parels, schilderen met
olieverf, aquarel, schilderen diverse technieken en
houtsnijwerk
Woensdag 1 september 2021
van 9.00 tot 12.00 uur
Donderdag 2 september 2021
van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur

Inschrijving
nieuwe cursus
Je wil inschrijven
voor een nieuwe cursus?
De inschrijvingen
gebeuren enkel tijdens
de inschrijvingsdagen,
waarbij je kennis
kan maken met de
leerkrachten. Op die
manier krijg je de kans
om de leerkracht te
ontmoeten en kan
je enkele creatieve
werkstukken bekijken.
Voor taalcursussen kan
je overleggen op welk
niveau je best aansluit
en liggen de handboeken
ter beschikking om in te
kijken.

Snit & naad, bloemschikken, pruiken/mutsen haken,
amigurumi, handwerk enzo, breien en koken.

Donderdag 9 september 2021
van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur

Creativiteit
Tekenen, keramiek, potten draaien, juwelen maken
in zilver, manden vlechten, fantasiebeeldjes maken,
handtassen maken, beeldhouwen in zachte steen,
juwelen maken met kralen en parels, schilderen met
olieverf, aquarel, schilderen diverse technieken en
houtsnijwerk
Dinsdag 14 september 2021
van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur

Praktische vaardigheden
Snit & naad, bloemschikken, pruiken/mutsen haken,
amigurumi, handwerk enzo, breien en koken.

Computerlessen, Photoshop, fotoboek maken,
new lifestyle, yoga, mindfulness en line- en countrydance.
Maandag 20 september 2021
van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur

Dinsdag 7 september 2021
van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur

Woensdag 8 september 2021
van 9.00 tot 12.00 uur

Maandag 13 september 2021
van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur

Computer & sport

Maandag 6 september 2021
van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur

Computerlessen, Photoshop, fotoboek maken,
new lifestyle, yoga, mindfulness en line- en countrydance.

Frans, Engels, Spaans, Italiaans, Smartphone en Bridge.

Donderdag 16 september 2021
van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur

Praktische vaardigheden

Computer & sport

Algemene vorming

Een veilige
beleving
De veiligheid van
cursisten, vrijwilligers en
medewerkers zijn onze
prioriteit. Wij garanderen
dan ook een veilig
bezoek.

We respecteren strikt de richtlijnen die worden opgelegd
in het basisprotocol cultuur en het protocol sociaalcultureel volwassenenwerk, die verwerkt zijn in een
veiligheidsdraaiboek specifiek voor de infrastructuur van
Ateliers voor Overdag.
Je kan de richtlijnen m.b.t. covid 19 steeds raadplegen op
onze website en recente updates of wijzigingen zullen
per e-mail worden gecommuniceerd aan de cursisten.
Voor vragen kan je terecht bij onze covid-coördinator
Cindy Daems via cindy.daems@ccdeadelberg.be.

