
Ateliers  
voor  
Overdag
 

  
Inschrijvingen 

Info 
0032 (0)11 399 693

maandag
Voormiddag 
Frans 1ste en 2de jaar 
Spaans 1ste jaar 
PC beginners A
Videobewerking A
Keramiek  A
Juwelen in zilver beginners
Tekenen
Line- & countrydance 
Potten draaien beginners A

Namiddag
Engels 5de jaar 
Spaans 2de jaar 
Spaans conversatie 
PC gevorderden A
Juwelen in zilver gevorderden
Keramiek  B
Koken 
Manden vlechten
Karakterberen
Potten draaien beginners B

Info & contact
Contact 

Ateliers voor Overdag
Jan Davidlaan 9
3920 Lommel
T 0032 (0)11 399 693
E avo@lommel.be

dinsdag
Voormiddag 
Spaans conversatie beginners
Spaans 3de jaar
PC beginners B
Photoshop 4de en 5de jaar 
Snit en naad A
Bloemschikken A
Keramiek C
Potten draaien A
Handtassen maken
New lifestyle
Zit turnen
Yoga A

Namiddag
Engels 4de jaar
Spaans 5de jaar 
Photoshop 1ste jaar 
Snit en naad B
Keramiek D
Potten draaien B
Schilderen beginners
Amigurumi
Bloemschikken B
Haken/breien voor goede doel
Yoga B
Digitale fotografie 

woensdag
Voormiddag
Frans conversatie beginners
Frans conversatie A
Italiaans 3de jaar 
Thema koken
Handwerk enzo
Snit en naad C
Fantasiebeeldjes gevorderden
Keramiek E
Potten draaien C
Schilderen div. technieken 
Mindfulness

donderdag
Voormiddag
Engels conversatie 
Frans conversatie B
Italiaans 1ste jaar 
Spaans 4de jaar 
Bridge beginners 
Photoshop 3de jaar  
PC gevorderden B
Beeldhouwen in zachte steen
Juwelen met kralen en parels
Snit en naad D
Olieverfschilderen
Keramiek beginners
 
Namiddag
Italiaans 2de jaar 
Foto’s smartphone beginners
Videobewerking B
Aquarel
Bloemschikken C
Breien
Fantasiebeeldjes beginners
Houtsnijwerk 
Engels 1ste jaar 

vrijdag
 
Er zijn géén ateliers op 
vrijdag.

Weekkalender 
2022-2023

Bekijk het programma  
op www.ccdeadelberg.be.  
 
Voor extra info kan je de 
brochure aanvragen via 
info@ccdeadelberg.be. 

Cursusjaar  
2022-2023



Inschrijving vervolgcursus

Je volgde in het cursusjaar 21-22 een cursus en wil 
deze graag voortzetten? 

Indien je 2/3de van de lessen aanwezig was, kan je 
vooraf inschrijven voor het vervolg van een cursus.  
 
Dinsdag 7 juni t.e.m. donderdag 16 juni 
 

Inschrijving nieuwe cursus 

Inschrijven kan tijdens de inschrijvingsdagen in 
september, waarbij je kennis kan maken met de 
lesgevers. 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.  

 
Maandag 5 september  
 
Algemene vorming 
9.00 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur
 
Frans, Engels, Spaans, Italiaans, smartphone, digitale 
fotografie en bridge. 

Ateliers  
voor  
Overdag 
 
Cursusjaar  
2022-2023

 
 
Start cursusjaar 

Het cursusjaar start op 
maandag 3 oktober 2022 
en loopt tot vrijdag 12 mei 
2023.  

Huisregels 

• Het cursusgeld 
bedraagt 2 euro per les.  

• Je betaalt bij 
inschrijving voor de 
volledige lessenreeks.  

• Cursusgelden worden 
niet terugbetaald.  

• Je kan contant betalen 
en via Payconiq.  

• Indien je niet 
aanwezig kan zijn op de 
inschrijvingsdagen, kan 
je iemand anders vragen 
om  je in te schrijven.  

Dinsdag 6 september 
 
Creativiteit  
9.00 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur
 
tekenen, keramiek, potten draaien, juwelen maken in 
zilver, manden vlechten, karakterberen, handtassen 
maken in stof en skai, schilderen, fantasiebeeldjes 
maken, beeldhouwen in zachte steen, juwelen maken 
met kralen en parels, olieverf schilderen, aquarel, 
houtsnijwerk, schilderen diverse technieken. 

Donderdag 8 september  
 
Praktische vaardigheden 
9.00 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur

snit en naad, bloemschikken, haken en breien voor het 
goede doel, amigurumi, handwerk enzo, breien, koken 
en thema koken. 

 Maandag 12 september  
 
Computer en sport 
9.00 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur

computerlessen, Photoshop, videobewerking, yoga, 
line- & countrydance, new lifestyle, zit turnen en 
mindfulness.  
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