
 
 

Woensdag Workshop-dag (één dagdeel per workshop) 

 

Bij boeking opgeven welke workshop je wilt volgen (uitleg van de verschillende workshops op de 

site). 

Vanaf 4 personen reserveer ik het atelier alleen voor jouw groepje en kan er in overleg een 

andere dag geboekt worden, mocht de woensdag niet lukken. 

 
 

Elke woensdag m.u.v. de maanden juli en augustus. Vol = Vol 

Tijden: Ochtend 10.00-12.00 uur   Middag 14.00-16.00 uur   Avond 19.00-21.00 uur 

Naast deze workshops worden er regelmatig ‘eenmalige’ workshops gegeven.  

Volg hiervoor de Instagram en Facebookpagina van AllerKlei om op de hoogte te 

blijven.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cursussen Te boeken in blokken van 6 lessen.  

De verschillende cursussen worden door elkaar gegeven. Bij aanmelding geef je door wanneer en 

welke cursus je wilt volgen (je boekt een vaste cursus voor een vast moment).   

Er wordt op gelet dat er voor elke Pottenbak-cursist een draaischijf beschikbaar is en dat er 

voldoende aandacht is voor iedereen (Uitleg over de verschillende cursussen op de website). 

Halverwege het cursusblok krijg je de vraag of je door wilt gaan met het volgende blok.  Je bent 

dan verzekerd van een plekje. Zo voorkomen we teleurstellingen wanneer je door wilt maar alles 

zit vol. 

Nieuwe cursisten kunnen zich altijd aanmelden en op de wachtlijst laten zetten, je krijgt dan 

bericht zodra er een plekje vrijkomt en voordat er een oproep op Social Media komt. 

Blok 3 Dinsdagen 10.00 -12.00 uur of 

19.00-21.00 uur 

11-04-23 18-04-23 25-04-23 02-05-23 09-05-23 16-05-23 

 Donderdagen 10.00 -12.00 uur 

of 19.00 -21.00 uur 

13-04-23 20-04-23 26-04-23 

woensdag 

04-05-23 11-04-23 17-05-23 

woensdag 

Let op: i.v.m. Koningsdag en Hemelvaartsdag wijken we uit naar de woensdagen ervoor. Hou hier rekening 
mee! 

 

Blok 4 Dinsdagen 10.00 -12.00 uur of 

19.00-21.00 uur 

30-05-23 06-06-23 13-06-23 20-06-23 27-06-23 04-07-23 

 Donderdagen 10.00 -12.00 uur 

of 19.00 -21.00 uur 

01-06-23 08-06-23 15-06-23 22-06-23 29-06-23 06-07-23 

 
Atelier-Kaart houders kunnen op afspraak, zowel tijdens workshop- als lestijden boeken, mits er 

plek is. 

Agenda AllerKlei 


