
creatiefcreatiefpapierwerk

lezier  met   apierP P

programma 
2015 - 2016



creatiefcreatiefpapierwerk

biedt
workshops en cursussen  aan

waarbij papier een hoofdrol speelt
Dit gaat van papier scheppen, papier marmeren,  

papier binden in boekjes... 
tot het mooi beschrijven van papier 

(kalligrafie & eigen handschrift).
Dit werkjaar neemt ook boekbinden 

een flinke plaats in!

We gaan papier gebruiken 
voor decoratieve doeleinden: 
sfeerlampjes, dozen, kaders, 

decopath, kerst....

De workshops/cursussen worden gegeven 
door docenten die een hart hebben 

voor papier en voor letters, 
en die zich steeds verder verdiepen 

in de mogelijkheden hiermee.

Ook dit jaar bieden we een 
gevarieerd programma aan. 

De workshops kunnen ook op aanvraag georganiseerd 
worden, hier in ons atelier of op verplaatsing.

Leuk voor een kinderfeestje, vrijgezellenfeestje, 
groepsacitviteit...



EENVOUDIGE MAPPEN EN FOEDRALEN  (2 dagen)

Foedraal....een veelgebruikte term in de boekbinderswereld. 
Hieronder verstaan we een opbergdoos of koker ter 
bescherming van documenten, boeken, ...

Tijdens deze tweedaagse concentreren we ons op het maken 
van verschillende eenvoudige mappen en foedralen. Je leert 
de basistechniek en werkt dummies uit.

Basiskennis kartonnage is gewenst.

Data: Zaterdag 22 en zondag 23 augustus 2015 
          van 9u30 tot 16 uur

Prijs:  180 euro

Lesgeefster: Kula Kalentzi

CURSUSAANBOD werkjaar 2015 - 2016



Kalligrafie: COPPERPLATE  (10 lessen)

In de 16de eeuw werd de kwaliteit van koperplaten voor graveurs 
drastisch verbeterd. Geïnspireerd door de vrije expressiemogelijk-
heden van de graveurs verruilden de schrijvers hun brede 
ganzenveerpennen voor soepele, spitse pennen.
Hiermee ontwikkelden ze het zwelschrift ( de Engelse benaming is 
'Copperplate' )
Het resultaat was een verfijnd cursief schrift, dat sierlijk over de 
pagina's vloeit.
Het zwelschrift leent zich uitstekend voor versieringen, denk maar 
aan weelderige krullen.

Data: donderdagvoormiddag van 10 tot 12 uur
          10/09 - 24/09 -08/10 - 22/10 - 12/11 - 26/11 - 10/12/2015
          07/01 - 21/01 - 04/02/2016

Prijs: 130 euro

Lesgeefster: Ann Huynen



UITGEROKKEN ZINNEN (6 lessen)

Voor deze reeks van 6 lessen nemen we als uitgangspunt het 
Humanistisch Cursief.  
De letters worden fijner geschreven en de spatiering van
de tekens is groter. Zo komen we tot een mooie variante.
In ons eindwerk laten we dit nieuwe, open letterbeeld
contrasteren met dikkere en smallere letters.

Kennis van het Humanistisch Cursief is gewenst.

Data: dinsdagvoormiddag van 10u00 tot 12u30
          15/09 - 29/09 - 13/10 - 27/10 - 17/11 - 01/12/15
   
Prijs: 90 euro

Lesgeefster: Annick D’hondt

uitgerokken schrift



MASTERCLASS LAMPEN IN PAPIER  (3 dagen)

Je maakt een ruimtelijke structuur met bamboe of verschillende 
soorten wilg, gebonden met vlastouw. Je brengt zelf de nodige 
elektrische bedrading aan en bekleedt de vorm vervolgens met 
handgeschept papier naar keuze. Door het licht komt de prachtige 
structuur van het papier tot leven. Zo maak je een unieke, persoonlijke 
lamp waarin de schoonheid van eenvoudige vormen en natuurlijke 
materialen tot uiting komt. Een belangrijke sfeerbrenger en accent in 
je interieur. Met wat je leert in deze exclusieve driedaagse workshop 
kan je later zelfstandig werken.

Datum: Zaterdag van 09u30 tot 16u30 uur
              19, 26 september en 3 oktober 2015 
              

Prijs: 185 euro. 
Inbegrepen is het basismateriaal: takken, touw, ijzerdraad, vijsjes, lijm, 
patroonpapier. Door de cursist nog aan te schaffen: handgeschept papier, 
elektrobenodigdheden (fittingen, fittinghoudertjes, elektriciteitsdraad, 
lampen, extern snoer, (voet)schakelaar, stekker) (bij lesgeefster of zelf mee te 
brengen))

Lesgeefster: Kristien Braet

Deze workshop is een vervolg op de workshop 
sfeerlamp in papier (klein model). Basiskennis 
is vereist. Mocht je deze niet bezitten, maar 
toch willen deelnemen, graag even vooraf 
contact nemen.



HEDENDAAGS BOEKBINDEN MODULE 1   (10 lessen)

In deze opleiding maken we boeken die 'anders' zijn door hun 
moderne – niet alledaagse – binding, door de materiaalkeuze of 
door de toepassing van speciale decoratieve technieken.
Het zijn unieke boeken waarbij je de vorm naar de inhoud kunt 
aanpassen.
Een leuke manier om foto's, kunstwerken (tekeningen – 
schilderwerkjes), kalligrafie, gedichten … op een andere manier 
dan in een lijst tot hun recht te laten komen.  Je wordt begeleid in 
het ontwikkelen van je eigen stijl bij het creëren van bijv. een 
gastenboek – poëzieboek – (reis-)dagboek – vriendenboek – album - 
gewoon een blanco boek als geschenk…

Volgende werkstukken staan op het programma:
- 2-katernbindingen
- langsteekbindingen – 3 naaiwijzen
- Japanse omslagdoos
- double wallet
- decoratieve technieken 

Deze reeks kan enkel en alleen gevolgd worden door diegenen die deel-
genomen hebben aan de basismodule: „Kennismaking hedendaags 
boekbinden (1 daagse) „.

Data: Zaterdag van 10u15 tot 14u30
            10/10 - 24/10 - 07/11 - 21/11 - 05/12/2015
           09/01 - 23/01 - 06/02 - 20/02 - 05/03/2016

Prijs:  300 euro, incl grondstoffen voor dummies,                         
incl. gebruik van het nodige materiaal.

Lesgeefster: Ria Mattheussen

(inschrijven kan vanaf maandagmorgen 20 april om 8 uur, 
enkel via mail info@sneldrukker.be.. De eerste 8 kunnen 
deelnemen)



WITRUIMTE    MODULE 1   
HUMANISTISCH CURSIEF

(8 lessen)

WITRUIMTE stelt cursisten in staat een logische en doelgerichte 
reeks kalligrafielessen te volgen. Extra info vind je op: 
www.witruimte.org

In deze eerste module maak je kennis met het humanistisch 
cursief; een cursief dat tot de puurste vorm is herleid. 
In deze reeks oefen je, naast het maken van de juiste 
lettervormen, ook de penbeheersing.
Daarom starten we met skeletletters in potlood, om vervolgens 
te schrijven met pen en inkt.
Dit is een module voor de absolute beginner maar ook voor 
diegenen die hun letters beter willen beheersen én verfijnen.

Data: Zaterdagvoormiddag van 10u15 tot 12u45
          17/10 - 31/10 - 14/11 - 28/11- 12/12/2015
          16/01 - 30/01 - 13/02/2016
 
Prijs: 140 euro

Lesgeefster: Ria Mattheussen



KAROLINGISCHE MINUSKEL  (6 lessen)

Een sierlijk en goed leesbaar schrift waarvan de letters rond 
en onderling verbonden zijn.
Prettig om te schrijven en later te combineren met andere 
lettertypes.
Mogelijkheden om te eindigen met zeer creatieve werkjes.

Voor iedereen toegankelijk.

Data: dinsdagvoormiddag 16/02 - 08/03 - 22/03 - 19/04 - 03/05 -                          
          07/06/2016
           van 10u00 tot 12u30

Prijs: 90 euro

Lesgeefster: Annick D’hondt



Kalligrafie: COPPERPLATE  creatieve toepassingen 
(5 lessen)

Deze reeks van 5 lessen sluit aan op de basiscursus 
Copperplate. 
We werken concrete projectjes uit waarop we onze 
kalligrafiekennis toepassen. 
Indien je de voorafgaande basiscursus niet hebt gevolgd 
maar je hebt kalligrafie-ervaringen, dan kan je alsnog 
deelnemen.

Data: donderdagvoormiddag van 10u00 tot 12u00
          18/02 - 03/03 - 17/03 - 14/04 - 28/04/2016 

Prijs: 65 euro

Lesgeefster: Ann Huynen



WITRUIMTE    MODULE 1  BIS  
HUMANISTISCH CURSIEF

(8 lessen)

WITRUIMTE stelt cursisten in staat een logische en doelgerichte reeks 
kalligrafielessen te volgen. Extra info vind je op: www.witruimte.org

Deze cursus is een vervolg op WITRUIMTE module 1. Het is de be- 
doeling de opgedane kennis & vaardigheden creatief te verwerken; 
ook praktische ervaring opdoen inzake eenvoudige composities, 
materialenkennis, technieken en de voldoening om een afgewerkt 
stuk te maken.
Er wordt ruim tijd uitgetrokken om het werk van de cursist te 
bespreken.
We leren schrijven met gouache, in bewegende vorm, op gekleurde 
ondergronden, in kleurcontrasten,…
Het eindresultaat wordt een mooi ingebonden boek!

Data: Zaterdagvoormiddag van 10u15 tot 12u45
          12/03 - 02/04 - 16/04 - 30/04 - 14/05 - 28/05 - 11/06 - 25/06/2016
        
Prijs: 140 euro

Lesgeefster: Ria Mattheussen



HOE KAN JE MET JE EIGEN HANDSCHRIFT CREATIEF 
WERKEN? (2 lessen)

Vind je van jezelf dat je absoluut geen mooi handschrift hebt? Of 
is je handschrift net een juweeltje om naar te kijken? Dan kan je 
je tijdens deze workshop creatief uitleven!  
Met eenvoudige middelen gaan we aan de slag om uiteindelijk 
tot prachtige kunstwerkjes te komen. 
Vele tips worden aangereikt en uitgeprobeerd zodat je nadien 
ook thuis verder kan experimenteren.

Deze workshop vereist geen voorafgaande kennis en is voor 
iedereen toegankelijk.

Data: Zaterdag van 10u15 tot 16u00
           21 mei en 4 juni  2016

Prijs: 75  euro

Lesgeefster: Ann Huynen



BEESTENKOP IN DECOPATH: (1 les)

workshop voor kids en mama’s - papa’s - oma’s en opa’s

Op basis van een beestenkop in papier maché (koe /schaap / 
olifant / eland / neushoorn / paard ) maken we ons eigen 
kleurrijk exemplaar. We bekleden de kop met papiertjes die je 
kiest uit een ruim aanbod. Ofwel bekleed je zelf één kop, ofwel 
werk je met je oogappel samen één exemplaar uit. 
Fun verzekerd!

Datum: Woensdag 19 augustus 2015 van 13u30 tot 16u30

Prijs:  - 25 euro per persoon
           - 35 euro indien 1 kind (min 8 jaar) en 1 volwassene  
             + prijs kop: neushoorn: 12 €;
                                 koe/schaap/paard/: 22 €; 
                                 olifant/antiloop/eland; 28 €; 
          + gekozen papier voor bekleding

Lesgeefster: Frieda Dils

Bij inschrijving zeker vermelden welke dierenkop je wenst. 
Indien je deelneemt volwassene + kid, vermelden of je 
samen 1 kop gaat bekleden of je 2 koppen wenst. 
Vermits deze koppen aangekocht worden ten laatste 4 
weken op voorhand: inschrijven vooraf!
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WORKSHOP AANBOD werkjaar 2015 - 2016



TERUG NAAR SCHOOL  for KIDS  (1 les)

Tijdens deze workshop werken we rond het thema „terug 
naar school“.  We maken een mooie kaft en leuk schriftje 
zodat de eerste schooldag(en) een feest is (zijn)!

Alle kids vanaf 8 jaar zijn welkom!

Datum:  Woensdag 26 augustus 2015
               van 14u00  tot 16u30

Prijs: 20 euro, alles inbegrepen

Lesgeefster:  Linda Gils



STIJFSELMARMEREN (1 les)

In deze workshop maken we gemarmerd papier door 
kleurstof aan te brengen op het vel (het gaat niet over 
marmeren op een water of stijfselbad)). Door gebruik te 
maken van allerlei hulpmaterialen gaan we de kleurstof 
een structuur geven. Heel dikwijls gaat het om een repetitief 
patroon, maar dit wordt volledig bepaald door jouw eigen 
creativiteit. 
De bekomen vellen kan je verwerken in wenskaarten, 
boekjes, dozen, fotokaders, mobielen enz. Het vel op zich kan 
eveneens een mooie wanddecoratie zijn.

Datum:  Dinsdag 13 oktober 2015 
               van 19u00 tot 21u30

Prijs: 30 euro

Lesgeefster: Frieda Dils



 

KERSTKAARTEN  

Ben je ook op zoek naar nieuwe uitdagingen… 
Dan helpt deze ! 
Een waaier van originele kaarten wordt gemaakt, 
zodat je nadien thuis zelf lekker aan de slag kan gaan 
met deze ideetjes. 

We maken andere modellen dan in 2014!

Datum: dinsdag 20 oktober 2015
              van 10u15 tot 15u30 

Prijs:  40 euro 

Lesgeefster: Ria Mattheussen

(1 les)

workshop je zeker al een heel eind op weg

kerstkaarten



GESCHENKDRAAGTASJES  (1 les)

Kom origineel uit de hoek en geef kleine cadeautjes een 
extra dimensie met een mooi geschenkdraagtasje. 
In deze workshop werken we 1 modelletje uit in 
verschillende formaten en decoratietechnieken. We 
besteden ook aandacht aan originele sluitingen.
Een mooie kaart, een klein boekje, een snoepje of een centje 
zijn een mogelijke vulling voor dit origineel tasje...

Datum: Dinsdag 3 november 2015 
              van 13u30 tot 16u30

Prijs: 30 euro (papier inbegrepen)

Lesgeefster: Hilde Ryken



HERFST  for KIDS  (1 les)

Tijdens deze workshop werken we rond het thema „herfst“. 
Blikvanger van deze workshop is „de paddestoel“.

Alle kids vanaf 8 jaar zijn welkom!

Datum:  Woensdag 4 november 2015
               van 14u00 tot 16u30

Prijs: 20 euro, alles inbegrepen

Lesgeefster:  Linda Gils



BREDE KAPITALEN

In deze workshop vertrekken we van de Kapitalen maar 
gaan deze verbreden op een speciale manier door te 
spelen met licht en schaduw.
Deze 'nieuwe' letters gaan we inkleuren op verschillende 
manieren en door ze te combineren met een contrasterend 
lettertype bekomen we leuke resultaten.

Voor iedereen toegankelijk.

Datum: Donderdag 5 november 2015 
              van 10u15 tot 16u15

Prijs: 40 euro

Lesgeefster: Annick D’hondt



KERST ....VERRASSING  (1 avondles)

Met de eindejaarsperiode in zicht brengen we ons huis in 
kerststemming. Deze workshop wil jou laten kennismaken 
met originele kerstversiering uitgewerkt in papier. 
We hebben reeds kerstboompjes, engeltjes, kerstballen 
gehad...dus... verrassing.... dit wordt het niet...

(De bijgevoegde foto’s  zijn van een vorige editie, we 
maken elk jaar iets anders...)

Datum:  Dinsdag 17 november 2015
               van 19u00  tot 22u00

Prijs:  30 euro

Lesgeefster:  Frieda Dils



KERSTHUISJES  (1 les)

Dit jaar brengen we de kerstsfeer in huis met pittoreske 
papieren huisjes. We plooien papieren stroken met 
dezelfde afmeting en klikken deze in mekaar tot sfeervolle 
kersthuisjes in drie verschillende afmetingen. Eénmaal de 
techniek in de vingers is de verleiding bijzonder groot om 
een heus kerstdorp te bouwen...

Workshop ook voor jongeren vanaf 16 jaar.

Datum: Woensdag 25 november 2015 
              van 14u00 tot 17u00

Prijs: 30 euro (alles inbegrepen)

Lesgeefster: Frieda Dils



LICHTSLINGER  (1 les)

In deze periode, waarin de dagen korten en het gezellig 
binnen zitten is, verlangen we naar intiem sfeerlicht. 
Met de lichtslinger die we tijdens deze workshop maken ga 
je zeker een extra sfeer creëren.
We vertrekken van een ledslinger van 15 lichtjes en gaan 
hierin kleur brengen door gebruik te maken van 
handgeschept papier en origami.

Datum: Donderdag 10 december 2015
              van 19u00 tot 21u30

Prijs:    30 euro, incl ledslinger, exclusief papier

Lesgeefster:  Frieda Dils



KERST for KIDS  (1 les)

Tijdens deze workshop werken we rond het thema „kerst“. 
Maar...wat we maken is een verrassing!

Alle kids vanaf 8 jaar zijn welkom!

(De foto’s zijn uit vorige edities)

Datum:  Woensdag 16 december 2015
               van 14u00  tot 16u30

Prijs: 20 euro, alles inbegrepen

Lesgeefster:  Linda Gils



FELICITATIEKAARTEN (memento-techniek)  

Sommige materialen worden ontworpen voor een specifiek 
gebruik, maar wanneer ze in handen komen van 
creatievelingen gaat dikwijls een heel andere wereld 
open...
Zo ook  Memento stempelinkt: een zuurvrije inkt 
verkrijgbaar in heel wat kleuren, hij vervaagt niet en droogt 
snel op de meeste materialen. 
In deze workshop leren we een aantal tips en trucs om met 
papier en Memento-inkt unieke kaarten te maken. In 
combinatie met bijv. kalligrafie geeft dit bijzonder mooie en 
originele resultaten.

(Kennis van kalligrafie is niet noodzakelijk om deel te nemen aan 
deze workshop)

Datum: donderdag 28 januari 2016
              van 14u00 tot 16u30 

Prijs: 30 euro 

Lesgeefster: Hilde Ryken

(1 les)



OPBERGDOOS MET SCHUIFJE  (1 les)

Rechthoekige doos voorzien van een schuifje

We bouwen de basis van deze originele opbergdoos uit 
met behulp van grijsbord. Net als een bouwpakket 
stellen we de doos samen. Vervolgens bekleden we ze 
met papier naar eigen keuze.
Je gaat naar huis met een mooie decoratieve 
opbergdoos èn de kennis om verder zelf aan de slag te 
gaan.

Datum: Dinsdag  9 februari 2016  
             van 10u15  tot 17u00

Prijs: 40 euro, alles inbegrepen met uitzondering van het
          handgeschept papier.

Lesgeefster: Frieda Dils



VERRASSINGEN OP VERRASSEND PAPIER!  

Tijdens deze werkdag maken we kennis met het unieke 
WAX papier (handgeschept). 
Met verschillende pennen, inkten en verven ontdekken 
we de “verrassingen” die in dit papier schuilgaan. Deze 
vormen de achtergrond voor een tekst die we 
kalligrafisch gaan uitwerken

Een uitdaging voor cursisten die al wat thuis zijn in de 
kalligrafie en eens iets totaal nieuw willen ontdekken!

Datum: Donderdag 11 februari 2016
              van 10u15 tot 16u15

Prijs:  40 euro (excl waxed papier: 5,15€ per vel van 50 op 70 cm)

Lesgeefster:  Annick D’hondt

(1 les)



STEMPELS  (1 les)

Door middel van “rubberen blokken” ontwerpen we onze 
eigen stempels en maken hiermee ook onze eigen 
wenskaarten.
Een zeer creatieve workshop die je voldoende inspiratie 
zal geven voor een collectie eigen stempels & 
wenskaarten.

(workshop toegankelijk vanaf 14 jaar: een creatief moment  
voor mama /oma/kind/kleinkind)

Data: vrijdag 12 februari 2016 
          van 10u15 tot 16u15

Prijs: 40 euro (volwassene)
          25 euro (jongere van 14 tot 18 jaar)

Lesgeefster: Ann Huynen



BLADSCHIKKING (LAY-OUT) 

Al wie met kalligrafie bezig is kampt al te vaak met 
volgende problemen : waar zet ik mijn tekst
                       hoe zet ik deze op mijn blad
                       welke kleur
                       welk lettertype ???

In deze workshop proberen we – stapsgewijs – aandacht te 
besteden aan al deze punten (lees : 'gevoelens') die 
meespelen bij een goede bladschikking .

Voor iedereen toegankelijk.

Datum: Donderdag 10 maart 2016
              van 10u15 tot 16u15

Prijs:  40 euro 

Lesgeefster: Annick D’hondt

(1 les)



SPELEN MET LETTERS  (1 les)

In de workshop “ Spelen met letters “ gaan we aan de 
hand van verschillende letters composities maken en 
deze toepassen op wenskaarten. Een zeer creatieve 
workshop waar je voortdurend met letters zal spelen.

Deze workshop is voor iedereen geschikt.

Data: Zaterdag 19 maart 2016 
           van 10u15 tot 16u00

Prijs: 40 euro (volwassene)
          
Lesgeefster: Ann Huynen



DOOSJES  (tweede reeks)  (1 les)

Een nieuwe reeks doosjes maken. We gaan aan het werk met 
papier, snijmes en vouwbeen en nog vele andere 
instrumenten…. Het wordt een creatieve workshop waarbij je al 
je inspiratie en fantasie kan botvieren. Leuke kado-doosjes om 
iemand te schenken of om lekker zelf bij te houden…
Het is niet noodzakelijk dat je de eerste reeks doosjes gevolgd 
hebt. Er worden andere doosjes gemaakt dan de vorige sessie.

Data: Dinsdag 29 maart 2016
           van 10u15 tot 16u15

Prijs: 40 euro

Lesgeefster: Ann Huynen



UPCYCLING VAN LAMPEKAP (1 les)

Heb je nog ergens een oude staande lamp of lampenkap in 
huis, maar is de bekleding wel echt gedemodeerd....
Dan is deze workshop de gelegenheid om deze even boven 
te halen en te upcyclen!
We vertrekken van een oud frame dat je -indien mogelijk- zelf 
meebrengt. Met behulp van papier dat je kiest uit ons ruim 
aanbod kleden we dit frame aan naar eigen creativiteit!

Mocht je niet beschikken over een oud frame, dan kan je er 
uit ons assortiment eentje aanschaffen. Heb je zelf een frame, 
graag voor aanvang een fotootje bezorgen zodat de 
werkzaamheden ingeschat kunnen worden.

Data:  Dinsdag 5 april 2016
            van 10u15 tot 16u15

Prijs: 35 euro, alles inbegrepen m.u.v. het papier, frame  en
          elektrisch gedeelte

Lesgeefster: Frieda Dils



PASEN for KIDS  (1 les)

Tijdens deze workshop werken we rond het thema „pasen“.
We werken een decoratiestuk uit om de paassfeer in huis te 
brengen.

Alle kids vanaf 8 jaar zijn welkom!

Datum:  Woensdag 6 april 2016
               van 14u00 tot 16u30
Prijs: 20 euro, alles inbegrepen

Lesgeefster:  Linda Gils



PENMANIPULATIES  

Deze workshop is bedoeld voor cursisten die reeds flink 
vertrouwd zijn met verschillende lettertypes.  We verlaten het 
pad van de  formele letters en gaan deze “manipuleren”. 
Dit gebeurt door het draaien met de pen. 
Het vraagt concentratie maar is een vaardigheid die heel wat 
mogelijkheden biedt.

Voor gevorderden.

Datum: Donderdag 7 april  2016
              van 10u15 tot 16u15

Prijs:  40 euro 

Lesgeefster: Annick D’hondt

(1 les)



HEDENDAAGS BOEKBINDEN  BASISKENNIS 

Datum:  Zaterdag 9 april 2016
              van 10u15 tot 16u00

Prijs: 42 euro

Lesgeefster: Ria Mattheussen

(1 les)

Ria neemt je mee op ontdekkingsreis naar het creatief 
hedendaags boekbinden. 
De workshop richt zich vooral tot wie een passie heeft voor 
het maken van mooie boekjes. 
Stap voor stap worden snij- & vouwtechnieken 
aangeleerd. Ook heel wat tips - weetjes en trucs komen 
aan bod. 

Een eenvoudig boekje waarin de basistechnieken zijn 
toegepast is het eindresultaat van deze boeiende dag.



OUD EN VERSLETEN....? (1 les)

UPCYCLING VAN SCHRIFTJES  

In deze moderne tijden van tablet en ipad hebben we onze 
voorraad schriften opgeborgen in een of andere kelder of op 
een of andere stoffige zolder. Maar wat is leuker dan deze 
schriftjes te herontdekken en te gaan „pimpen“.
In deze toffe workshop blazen we er nieuw leven. Het oude 
kaftje gaat eraf en een nieuw origineel uitgewerkte cover 
wordt aangebracht.

Leuke schriftjes en blokjes zijn het eindresultaat. Fijn om te 
maken, boeiend om in te schrijven en origineel om cadeau 
te geven.

Datum: Zaterdag 23 april 2016 
              van 10u15 tot 16u00

Prijs: 40 euro incl binnenvelletjes, exclusief covertjes
  
Lesgeefster: Ann Huynen



creatiefcreatiefpapierwerk

OPEN ATELIER

Op een aantal donderdagnamiddagen organiseren we een
                                        OPEN ATELIER. 
We zetten de deuren van het atelier open van 14u tot 16u30 om 
ons verder te verdiepen in bijv. kalligrafie, cartonnage, 
onderwerp van een cursus of workshop... Er wordt geen les 
gegeven maar je kan onderling ervaring uitwisselen en 
experimenteren.
Het materiaal in ons atelier is dan vrij te gebruiken. 

Om toegang te hebben tot deze open ateliers dien je:
- een lidkaart te hebben (aankoop = 15€) deze is  een werkjaar 
lang  geldig en g

- de betreffende workshop gevolgd te hebben (eventueel 
voorgaande jaren).

Per deelname wordt een bijdrage gevraagd van 5 euro voor 
gebruik van standaardgrondstoffen (lijm, verven, pulp) en 
materialen (snijmat, snijmachine, boekbinderspers, ...) Koffie en 
frisdrank staan gratis ter beschikking. Indien mogelijk vernemen 
we graag een week op voorhand  of je wenst deel te nemen.

Volgende donderdagen zijn voorzien: 
17/09-01/10-15/10-29/10- 12/11-26/11-10/12/2015 en 
07/01-21/01-04/02-18/02-03/03-17/03-14/04- 28/04-12/05-26/05-09/06-
23/06/2016

Een aanrader voor elkeen die  wil experimenteren - oefenen - 
leren - ervaring uitwisselen !!!!

eeft eveneens recht op 5% korting op alle 
aankopen in onze winkel m.u.v. kopies en drukwerk. 
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nKristien Braet creëert lichtsculpturen van metaaldraad of hout, met een huid van handgeschept 
papier. Niet alleen grillige patronen uit de natuur zijn daarbij inspiratiebron, ook grafische 
structuren, strak lijnenspel, ritme en herhaling beïnvloeden haar vormentaal. Zo komen contrastrijke 
werken tot stand, met zowel natuurlijke als abstracte vormen. De keuze voor handgeschept papier is 
bewust: een materiaal dicht bij de natuur, waarvan de subtiele en rijke textuur door de ontmoeting 
met het licht tot leven komt. 
“De natuur omringt ons voortdurend met een spel van licht en schaduw, weerkaatsing, 
transparantie, contrast … 
Mijn werken zijn een poging om fragmenten van dat licht en de spelingen ervan bij te houden als 
het donker wordt.”

Anick D’hondt                                                                                          www.tschoongeschrift.be
Haar liefde voor de “mooie letters” begon tijdens haar studies in het Heilig Graf te Turnhout. Een 
zuster-lerares die in haar vrije uren kaarten maakte in Gotisch Schrift begon Annick te boeien. Van 
haar kreeg ze haar eerste kalligrafieboekje. Ze volgde cursussen bij Bernadette D'Haese, Linda 
Truyers, An Vanhentenrijk, Annemie Van De Water en Yves Leterme, stage bij o.a. Dave Wood, 
Katharina Pieper, Anneke Linssen, Massimo Pollelo en Peter Thornton, workshops bij Lieve Cornil, 
Elmo van Slingeland, Wilbert Wegman, Marion Andrews, Lieve Van Kerkhove, Carry Wouters 

Ann Huynen                                                                                                      www.muzehofke.be
In 1990 studeerde An af als lerares muzikale opvoeding. Na een knieoperatie werd een nieuwe 
hobby geboren Kalligrafie! Ann kreeg haar eerste lessen van Jos Boeckx. Linda Truyers, An 
Vanhentenrijk, Paul Melsen, Wilbert Wegman, Anna Vandamme, Lieve van Kerckhoven, Marion 
Andrews, Corrie Cameron, Yves Leterme, Anneke Linssen, Carry Wouters, Marinette Fioole, 
Bernadette D'Haese, Annemie Van De Water, ....volgden.                                            

Kula Kalentzi :                                                                                              www.atelierluka.be
Als geschoolde handboekbindster maakt Kula boeken en dozen - klein of groot, dun of dik, licht 
of zwaar, eenvoudig of complex, gedrukt, geschreven of gewoon blank - kleine oplagen, 
unicaten, kunstenaarsboeken en boekobjecten. Zij  beoogt technisch perfecte handarbeid met een 
gevoel voor materialen, afwerking en vormgeving. Samen dragen deze aspecten bij tot een 
bijzondere eenheid van band en inhoud, vorm en functie. 

Ria Mattheussen
Ria is bezeten door letters, kalligrafie èn hedendaags boekbinden. Haar kalligrafie kennis deed ze 
op bij o.a. Yves Leterme, Jurgen Vercaemst, Veerle Missiaen, Linda Truyers, An Vanhentenrijk, 
Liesbet Boudens, Lieve Van Kerckhove, Carry Wouters, Marinette Fioole, Lieve Cornil, Veronique 
Vandevoorde, Peter Thornton, Katrien Coene, Annemie Van De Water, Bernadette d’Haese, Denise 
Lach, Carl Rohrs, Wilbert Wegman, Anneke Linssen... Voor de klassieke boekbindkunst heeft ze 
module A1 & A2 gevolgd in het CVO-Gent, om deze vervolgens verder uit te diepen tot de heden-
daagse boekbindkunst. Ze deed haar ervaring op bij Greet Lembreghts, An Taveir-ne, Tine Noreille, 
Mieke Baelden, Cor Aerssens (Nl). De combinatie van kalligrafie en hedendaags boekbinden zijn 
voor haar een passie die ze met haar cursisten wil delen.

Hilde Ryken
Hilde is opgegroeid als dochter van een boekbindster. Haar passie voor geschriften, papier en de 
combinatie van beiden vindt daar haar oorsprong. 5 jaar Academie-Aarschot legden een ware basis 
voor het verder uitdiepen van haar creatieve bezig zijn. Ze heeft haar kalligrafiekennis opgedaan bij  
Diane Van Camp, Linda Truyers, Ann Huynen en Annick D'hondt. Hilde bezit als geen ander het 
vermogen om creatieve ideeën uit te werken: doosjes, kaarten, originele (mini) boekjes zijn haar 
favorieten. 

Frieda Dils                                                                                                     www.sneldrukker.be 
Een grafische opleiding èn een tot op heden 34-jarige loopbaan  in de drukkerswereld  liggen aan 
de basis om eens anders met papier om te gaan: niet alleen professioneel maar ook creatief. 15 jaar 
geleden begon haar zoektocht...en deze zet zich nog steeds verder. Het werken met pulp, 
handgeschept papier, industrieel papier is haar passie! 

Kristien Braet:                                                                                                  www.lichtspeling.be



Waar?
z De workshops gaan door in ons atelier: Pas 174 te 2440 Geel, tenzij 
anders vermeld. Meer info kan je steeds telefonisch aanvragen. De 
deuren gaan een kwartiertje voor aanvang van de workshop open.

Hoe inschrijven?   
z via mail: info@sneldrukker.be
z door langs te komen in de winkel,  Pas 174 te 2440 Geel. 

Uw inschrijving is definitief 
z na betaling voorschot (1/2 van de prijs) op rekeningnummer: 
BE37 132 5249724 28 met vermelding van naam en datum van deelname
z of door betaling cash in de winkel. 
Het resterende bedrag wordt na de workshop afgerekend met het 
eventueel aangekochte materiaal.

Annulatie van uw deelname 

z dient te gebeuren ten laatste 4 weken voor de cursus/ workshop, het 
reeds betaalde bedrag wordt dan terug gestort. 
z annuleer je na deze termijn dan gebeurt een terugbetaling enkel en 
alleen wanneer uw plaats wordt ingevuld door een persoon die je zelf 
voordraagt of door iemand van de wachtlijst(als deze er is).

De lijst van benodigdheden 

z wordt bezorgd een paar dagen vóór de workshop/cursus en dit via 
mail. Standaardmaterialen zoals snijmat, lijmborstels, potjes,... staan vrij 
ter beschikking in ons atelier. 

Drank en versnapering 

z zijn inbegrepen in de prijs. Indien het om een dagcursus gaat bestaat 
de mogelijkheid om broodjes te bestellen. Zelf voorzien in een eigen 
lunch is eveneens mogelijk.

creatiefcreatiefpapierwerk



Datum Dag Uur Workshop Prijs Lesgever

19 08 15 woen 13u30 tot 16u30 Beestenkop in Decopath 25 € Linda Gils

26 08 15 woen 14u00 tot 16u30 Terug naar School (kids) 20 € Linda Gils

13 10 15 dins 19u00 tot 21u30 Stjfselmarmeren 30 € Frieda Dils

20 10 15 dins 10u15 tot 15u30 Kerstkaarten 40 € Ria Mattheussen

03 11 15 dins 13u30 tot 16u30 Geschenkdraagtasjes 30 € Hilde Ryken

04 11 15 woen 14u00 tot 16u30 Herfst for Kids 20 € Linda Gils

05 11 15 dond 10u15 tot 16u15 Brede kapitalen 40 € Annick D'hondt

17 11 15 dins 19u00 tot 22u00 Kerst verrassing 30 € Frieda Dils

25 11 15 woen 14u00 tot 17u00 Kersthuisjes 30 € Frieda Dils

10 11 15 dond 19u00 tot 21u30 Lichtslinger 30 € Frieda Dils

16 12 15 woen 14u00 tot 16u30 Kerst for Kids 20 € Linda Gils

28 01 16 dond 14u00 tot 16u30 Felicitatiekaart (memento) 30 € Hilde Ryken

09 02 16 dins 10u15 tot 17u00 Doos met schuifje 40 € Frieda Dils

10 02 16 woen 14u00 tot 16u30 Verjaardagskaarten for Kids 20 € Linda Gils

11 02 16 dond 10u15 tot 16u15 Verrassingen op verrassend papier 40 € Annick D'hondt

12 02 15 vrij 10u15 tot 16u15 Stempels 40 € Ann Huynen

10 03 16 dond 10u15 tot 16u15 Bladschikking (Lay-Out) 40 € Annick D'hondt

19 03 16 zat 10u15 tot 16u00 Spelen met letters 40 € Ann Huynen

29 03 16 dins 10u15 tot 16u15 Doosjes 10 € Ann Huynen

05 04 16 dins 10u15 tot 16u15 Upcycling van lampekap 35 € Frieda Dils

06 04 16 woen 14u00 tot 16u30 Pasen for Kids 20 € Linda Gils

07 04 16 dond 10u15 tot 16u15 Penmanipulaties 40 € Annick D'hondt

09 04 16 zat 10u15 tot 16u00 Hedendaags boekbinden (kennismaking) 42 € Ria Mattheussen

23 04 16 zat 10u15 tot 16u00 Upcycling van schriftjes 40 € Ann Huynen

Open Atelier (donderdag van 14u tot 16u30): data 2015
17/09-01/10-15/10-29/10- 12/11-26/11-10/12/2015

Open atelier (donderdag van 14u tot 16u30): data 2016
07/01-21/01-04/02-18/02-03/03-17/03-14/04- 28/04-12/05-
26/05-09/06-23/06/2016

creatiefcreatiefpapierwerk

programma    2015 - 2016

Pas 174 - 2440 Geel
Tel: 014/58 38 18
info@sneldrukker.be
webshop: www.creatiefpapierwerk.be
www.sneldrukker.be (doorklikken naar 

creatief papierwerk)

 

Startdatum Dag uur Cursus Overige data Prijs Docent

22 08 15 zat 09u30 tot 16u00 Eenvoudige mappen en foudralen (cartonnage) 23/08/2015 180 € Kula Kalentzi

10 09 15 don 10u00 tot 12u00 Copperplate (kalligrafie) 24/09 - 08/10 - 22/10 - 12/11 - 26/11 - 10/12/2015 130 € Ann Huynen

07/01 - 21/01 - 04/02/2016

15 09 15 dins 10u00 tot 12u30 Uitgerokken zinnen 29/09 - 13/10 - 27/10 - 17/11 - 01/12/2015 90 € Annick D'hondt

19 09 15 zat 09u30 tot 16u30 Masterclass lampen in papier 26/09 - 03/10/2015 185 € Kristien Braet

10 10 15 zat 10u15 tot 14u30 Hedendaags boekbinden mod. 1 24/10 - 07/11 - 21/11 - 05/12/2015

09/01 - 23/01 - 06/02 - 20/02 - 05/03/2016 300 € Ria Mattheussen

17 10 15 zat 10u15 tot 12u45 Witruimte mod. 1 (kalligrafie) Humanistisch Cursief 31/10 - 14/11 - 28/11 - 12/12/2015 140 € Ria Mattheussen

16/01 - 30/01 - 13/02/2016

16 02 16 dins 10u00 tot 12u30 Karolingische minuskel 08/03 - 22/03 - 19/04 - 03/05 - 07/06/2016 90 € Annick D'hondt

18 02 16 don 10u00 tot 12u00 Copperplate: creatieve toepassingen 03/03 - 17/03 - 14/04 - 28/04/2016 65 € Ann Huynen

12 03 16 zat 10u15 tot 12u45 Witruimte mod. 1 Bis Humanistisch Cursief 02/04 - 16/04 - 30/04 - 14/05 140 € Ria Mattheussen

28/05 - 11/06 - 25/06/2016

21 05 16 zat 10u15 tot 16u00 Creatief met eigen handschrift 4/06/2016 75 € Ann Huynen



Pas 174 - 2440 Geel
Tel: 014/58 38 18

info@sneldrukker.be
webshop: www.creatiefpapierwerk.be

www.sneldrukker.be
 (doorklikken naar creatief papierwerk)

 

Open:
Maandag van 14 tot 18 uur

Dinsdag tem vrijdag van 10 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur
Zaterdag van 10 tot 16 uur

Gesloten op zon- en feestdagen
Brugdagen open van 10 tot 13 uur
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