
 
                 nodigt je uit met partner of vriend(in) op de infoavond 

 

  “EEN FASCINERENDE TOCHT!” 
  

  een warme uiteenzetting over de unieke kunstateliers voor patiënten 

  die in het najaar ‘11 - voorjaar ’12 plaats vinden met kunstenares ELS VERMANDERE 

 

Els laat ons in haar kunstateliers nader kennis maken met zeer verschillende teken- en 

schildertechnieken, die allemaal gericht zijn op het stimuleren van de verbeelding. 
   

  
 

 “We  vertrekken samen en kruipen doorheen ons potlood in de inkt en de verf  

en in de vlekken die we maken. Zoek en volg je eigen spoor  

en maak een reis door je innerlijke landschap.” (Els Vermandere) 

 

Ook al heb je zelf nog nooit getekend of geschilderd, je bent van harte welkom! 
 

De boeiende infoavond met Els Vermandere is gratis en voor alle geïnteresseerden. 

Wanneer: dinsdag 13 september 2011 om 19u30. 

Plaats: Ensorzaal, Woon- en Zorgcentrum Sint-Andries (tweede verdieping), 

Krommewalstraat 9, 8700 Tielt. 

 

Graag een seintje vooraf van je aanwezigheid zodat we een stoel voor je kunnen reserveren: 

inschrijving bij Ingrid Pauwels, secretariaat TVDK tel. 0475/20.88.31 

e-mail: ingridpauwels@skynet.be of 

bij Ellen Van Poucke tel.  0472/37.64.75 

 

Tielts Vormings- en Documentatiecentrum 

tegen Kanker vzw 

 
Zelfhulpgroep Zr Moniek 



 

Voorlopige informatie over de kunstateliers met mevrouw Els Vermandere 

 

De kunstateliers (najaar ‘11 – voorjaar ’12) vinden plaats in het CM-gebouw (2e 

verdieping – een lift is in het gebouw aanwezig), Stationsstraat te Tielt (eerste 8 sessies) 

en in De Oude School te Lampernisse (laatste 2 sessies - het vervoer per bus van Tielt 

naar Lampernisse is voorzien).  

 

De data waarop de kunstateliers plaats vinden zijn: 

 

Sessie 01: te Tielt Dinsdag 04 oktober 2011 

Sessie 02: te Tielt Dinsdag 18 oktober 2011 

Sessie 03: te Tielt Dinsdag 08 november 2011 

Sessie 04: te Tielt Dinsdag 22 november 2011 

Sessie 05: te Tielt Dinsdag 06 december 2011 

Sessie 06: te Tielt Dinsdag 10 januari 2012 

Sessie 07: te Tielt Dinsdag 07 februari 2012 

Sessie 08: te Tielt Dinsdag 28 februari 2012 

Sessie 09: te Lampernisse Dinsdag 06 maart 2012 

Sessie 10: te Lampernisse Dinsdag 13 maart 2012 

 

Deelnemers aan de kunstateliers engageren zich om alle 10 de sessies van het atelier bij 

te wonen. 

 

Er is keuze mogelijk tot het volgen van de namiddagsessies waarvoor enkel patiënten 

kunnen inschrijven: dit is van 14u30 tot 17u00 (atelier 1) of het bijwonen van de 

avondsessies tevens enkel voor patiënten: dit is van 18u30 tot 21u00 (atelier 2). 

 

Op de infoavond zelf en tot tien dagen erna kan worden ingeschreven voor één van de 

twee kunstateliers (atelier 1 of atelier 2). 

 

Je kunt na je inschrijving niet meer wisselen van kunstatelier: je schrijft dus in voor alle 

namiddagsessies (atelier 1) of voor alle avondsessies (atelier 2). 

 

Per kunstatelier is er plaats voor maximaal 12 personen. Er is in totaal plaats voor 24 

tochtgenoten: dus 12 tijdens de namiddagsessies (atelier 1) en 12 tijdens de 

avondsessies (atelier 2). 

 

De bijdrage van de patiënt in de inschrijvingsprijs is € 50. In deze prijs zijn alle kosten 

inbegrepen (van begeleiding tot materiaal en busvervoer bij de laatste twee sessies) 

uitgezonderd de drankjes tijdens de pauzes. 

 

De infoavond met zorgvuldige uitleg over de inhoud van de kunstateliers – zie keerzijde 

- op dinsdagavond 13/09/11 is gratis en verder ook geheel vrijblijvend. 

 

Na tien dagen zal de gelegenheid gegeven worden aan patiënten die niet rechtstreeks 

met het TVDK verbonden zijn om zich in te schrijven. Dit is enkel wanneer niet alle 

plaatsen volzet zijn. 


