
WORKSHOP CREATI VITEIT 
VA N U IT J E HA RT

Samen maken wij 
plastisch werk vanuit 

jouw persoonlijk gevoel 
en fantasie. 

Ik begeleid je om 
verbinding te maken 

met jezelf en anderen.

Vanuit je hart ontstaan 
de mooiste werken.

Een deelnemer van de 5-daagse workshop (aug’2019) getuigt:

Dag Lieve, 
Hierbij wil ik je danken voor de mooie dagen tijdens de lessen
“ Creativiteit vanuit je hart “
Ondanks ik geen teken- of schilderstalent heb , was dat nu net een 
voordeel , om na een diepe meditatie , mijn handen via mijn intuitie
gevoelens in vorm en kleur om te zetten .
Ik ben echt verbaasd , hoe je met de nodige aanmoedigingen , 
zo een prachtige werkjes uit je leerlingen kunt toveren .
Werkelijk alles kwam aan bod , potlood penseel en boetseerklei .
Wat ook zeker meespeelde was het prachtige kader in de natuur ,
de stilte en de rust. “Stilte kan nooit storen”.
De mooie vriendschappen die ontstaan zijn tussen gelijkgestemde 
zielen zal ik voor altijd koesteren .
P.S . Schrijf me maar in voor volgend jaar, 
groetjes Dirk
Dirk Raes, Haaltert

lieveheyvaert@gmail.com
0495.27.88.40
Armekleie 6, 9630
Sint-Blasius-Boekel, Zwalm



5-DAAGSE €295 (max 5 pers)
10h30-17h00
Inbegrepen: tekenpapier, verf, pastel, klei, borstels.
Alle benodigdheden voor het maken van je creatie.
Begeleide meditatie met muziek, 
koffie, thee, water.
Lunch/canvas zelf mee te brengen.
Canvas ter plaatse tegen vergoeding.

Zomerverlof:  13-17 juli 2020
  03-07 aug 2020

*Individuele les (op aanvraag): €60 per persoon (14-17h)
*Creatief met kinderen (op aanvraag): €18 per kind (14-17h)

OPENDEU RDAG  
22 september 2019 - 15 uur 
Cederatelier, Arme Kleie 6, Sint-Blasius-Boekel (Zwalm)

Vrije toegang!

WORKSHOPS 
2-DAAGSE €120 (max 5 pers)
10h30-17h00
Inbegrepen: tekenpapier, verf, pastel, klei, borstels.
Alle benodigdheden voor het maken van je creatie.
Begeleide meditatie met muziek, 
koffie, thee, water.
Lunch/canvas zelf mee te brengen.
Canvas ter plaatse tegen vergoeding.

Herfstverlof : 01-02 november 2019
Kerstverlof :  27-28 december 2019 
Krokusverlof : 25-26 februari 2020
Paasverlof  :  14-15 april 2020
Lang weekend: 30-31 mei 2020
Herfstverlof: 03-04 november 2020
Kerstverlof:  29-30 december 2020


