
           

           Pop-up Atelier programma week 1:  1 t/m 5 augustus 2022 

 

 

Maandag 1 augustus: Raam schilderen in Keith Haring stijl  

We hebben een Pop-up Atelier en dat moet er ook creatief uit gaan zien. Daarom 

tekenen we vandaag kleurrijke poppetjes op de ramen. Help je mee? 

Vrije inloop van 12.00-16.00 uur (kinderen jonger dan 8 jaar moeten begeleid worden door een ouder/ verzorger) 

In onze Art Safari (“ontmoet de kunstenaar in het wild!”) vind je vandaag van 13.00-

15.00 uur: Dorien Knoppen-Beursgens met Paracord knopen 

 

 

 

 

Dinsdag 2 augustus: Vlaggetjes maken 

Ons nieuwe Pop-up Atelier is open en dat willen we graag versieren met vrolijke 

vlaggetjes. Van hout, stof, papier… alles kan! Help je mee?  

Vrije inloop van 12.00-16.00 uur  

(kinderen jonger dan 8 jaar moeten begeleid worden door een ouder/ verzorger) 

Vandaag in de Art Safari (“ontmoet de kunstenaar in het wild!”):  

Resie Mennens boetseert  

 

 

Woensdag 3 augustus: Woensdag wol-dag! 

Wist je dat je ook op kippengaas en hekken kunt borduren en weven? Probeer het uit! 

Geschikt voor alle leeftijden.  

Kun je breien/haken? Breng je handwerkje mee naar onze gezellige zithoek. Kun je nog 

niet breien/haken? Dan leren we je dat!  

Vrije inloop van 12.00-16.00 uur (kinderen jonger dan 8 jaar moeten begeleid worden door een 

ouder/ verzorger) 

Vandaag in de Art Safari (“ontmoet de kunstenaar in het wild!”):  

Finy de Jong boetseert  



 

 

 

Donderdag 4 augustus: Sprookjesfiguren van vilt (in 

samenwerking met Bibliotheek Landgraaf) 

De bibliotheek heeft sinds kort een vilten speelbord waar 

kinderen met sprookjesfiguren allerlei verhalen op kunnen 

spelen. Roodkapje, de wolf, een heks of enge draak? Welke 

figuur ga jij maken voor in de bieb?  

12.00-13.30 uur: workshop voor 6 t/m 12 jaar  

Inschrijven is verplicht en doe je via de Zomertour op www.landgraafverbindt.nl 

Vrije inloop (ook voor volwassenen!) van 14.00-16.00 uur (kinderen jonger dan 8 jaar moeten begeleid worden door een 

ouder/ verzorger) 

Vandaag in de Art Safari (“ontmoet de kunstenaar in het wild!”):  

14.00-16.00 uur Sieradenmaakster Mila Evtushenko 

 

 

 

 

 

Vrijdag 5 augustus: Ontdek archeologie! 

Altijd al willen weten wat een archeoloog precies doet? Ontdek het met deze activiteiten van 

musea De Thermen en De Vondst in Heerlen.  

Vrije inloop van 12.00-16.00 voor gezinnen met kinderen.  

Vandaag in de Art Safari: (“ontmoet de kunstenaar in het wild!”):  

13.00-16.00 uur glaskunst met Ellen Janssen  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.landgraafverbindt.nl/


           

Pop-up Atelier programma week 2:  8 t/m 12 augustus 2022 

 

Maandag 8 augustus: Manga-maandag! 

Wie kent ze niet, de typische Japanse figuurtjes? Wil jij ook leren hoe je zo kunt 

tekenen? Vick de Bergh, een echte striptekenaar, helpt je daarbij! 

12.30-14.00 uur: workshop voor 16+ 

14.15-15.45 uur: workshop voor 10-15 jaar 

Inschrijven is verplicht en doe je via de Zomertour op www.landgraafverbindt.nl  

 

 

Dinsdag 9 augustus: Dungeons & Dragons (in samenwerking met Bibliotheek 

Landgraaf) 

Met dobbelstenen op avontuur? Jawel! Met bordspellen zoals Dungeons & Dragons 

beleef je met je eigen held of heldin spannende avonturen in verschillende werelden. 

Rick Vechel van Vechelfantasy laat je hiermee kennismaken tijdens de Zomertour. Ga 

voor rijkdom, glorie en verhalen! 

12.30-14.00 uur: workshop voor 13+ 

14.15-15.45 uur: workshop voor 10-12 jaar 

Inschrijven is verplicht en doe je via de Zomertour op www.landgraafverbindt.nl 

Vandaag in de Art Safari (“ontmoet de kunstenaar in het wild!”):  

Mixed media (draken-boeken!) met Margriet Hofsteenge-Reichertz 

 

 

Woensdag 10 augustus: Woensdag wol-dag!  

Kun je breien/haken? Breng je handwerkje mee naar onze gezellige zithoek en deel je 

ervaring met elkaar. Kun je nog niet breien/haken? Dan leren we je dat! We hebben wol en 

haak-/breinaalden voor je klaarliggen. Liever pompoms maken? Dat kan ook! 

Vrije inloop van 12.00-16.00 uur (kinderen jonger dan 8 jaar moeten begeleid worden door een ouder/ verzorger) 

Vandaag in de Art Safari (“ontmoet de kunstenaar in het wild!”):  

Finy de Jong boetseert 

http://www.landgraafverbindt.nl/
http://www.landgraafverbindt.nl/


 

 

Donderdag 11 augustus: Tasjes versieren 

Landgraaf bestaat 40 jaar en dat vieren we met handige stoffen tasjes die je gaat 

versieren met textielstift, lintjes, knoopjes en ander moois.  

12.30-13.30 uur: workshop voor 6-9 jaar 

14.00-15.30 uur: workshop voor 10-12 jaar 

Inschrijven is verplicht en doe je via de Zomertour op www.landgraafverbindt.nl 

Je kunt ook een tasje-met-inspiratie komen ophalen in het kader van 40 

Jaar Landgraaf. Je gemaakte kunstwerk mag je dan inleveren voor het 

project “Souvenir uit Landgraaf”. Meer informatie hierover vind je op 

www.vazom.nl  

Vandaag in de Art Safari (“ontmoet de kunstenaar in het wild!”): 

Natascha Nijhuis maakt pentekeningen  

 

 

 

 

 

Vrijdag 12 augustus: Ontdek archeologie! 

Altijd al willen weten wat een archeoloog precies doet? Ontdek het met deze activiteiten van musea De 

Thermen en De Vondst. En in de Art Safari zit vandaag een echte restaurator, die met archeologische vondsten 

werkt. Zij vertelt er graag over! 

Vrije inloop van 12.00-16.00 voor gezinnen met kinderen.  

Vandaag in de Art Safari: (“ontmoet de kunstenaar in het wild!”): Restaurator 

Astrid Smeets-Verwey met Verborgen Vondsten van Villa Voerendaal  

 

  

http://www.landgraafverbindt.nl/
http://www.vazom.nl/


           

Pop-up Atelier programma week 3:  15 t/m 19 augustus 2022 

 

Maandag 15 augustus: Collage met acrylverf 

Maak je eigen kunstwerk met Emmy van Rikxoort. Je start met een kleine collage op doek die je vervolgens 

afwerkt met acrylverf.  

13.00-15.30 uur: workshop voor 17+/volwassenen 

Inschrijven is verplicht en doe je via de Zomertour op 

www.landgraafverbindt.nl 

Vandaag in de Art Safari: (“ontmoet de kunstenaar in het wild!”): 

maritiem kunstenaar Ronald van Rikxoort  

 

 

 

Dinsdag 16 augustus: Dungeons & Dragons (in samenwerking met Bibliotheek Landgraaf) 

Met dobbelstenen op avontuur? Jawel! Met bordspellen zoals Dungeons & Dragons beleef je met je eigen held 

of heldin spannende avonturen in verschillende werelden. Rick Vechel van Vechelfantasy laat je hiermee 

kennismaken tijdens de Zomertour. Ga voor rijkdom, glorie en verhalen! 

12.30-14.00 uur: workshop voor 8-10 jaar 

 

Ben jij ook zo benieuwd naar het leven áchter het Dungeon Master Screen? In deze 

workshop leer je de basis van Spelleider zijn en krijg je nog wat handige hulpmiddelen 

mee om een aantal arme zielen, uhm… avonturiers, op pad te sturen. 

14.15-15.45 uur: 15+/jong-volwassenen 

Inschrijven is verplicht en doe je via de Zomertour op www.landgraafverbindt.nl 

Vandaag in de Art Safari (“ontmoet de kunstenaar in het wild!”):  

Mixed media (draken-boeken!) met Margriet Hofsteenge-Reichertz 

 

 

 

 

 

http://www.landgraafverbindt.nl/
http://www.landgraafverbindt.nl/


Woensdag 17 augustus: Fantasie-dieren maken op woensdag wol-dag  

Hondenpoten, een kanarie-lijf en een vissenstaart? Hoe gaat jouw fantasiedier er uit zien? 

We halen oude knuffels uit elkaar en naaien gloednieuwe wezens die wel afkomstig lijken 

van een andere planeet of uit een vreemd verhaal. 

12.30-14.00 uur: workshop voor 8-10 jaar 

14.15-15.45 uur: workshop voor 10-12 jaar 

Inschrijven is verplicht en doe je via de Zomertour op www.landgraafverbindt.nl 

Vandaag in de Art Safari 12.00-15.00 uur: Singer-songwriter Mala 

Het is vandaag ook weer Woensdag wol-dag, dus kom gezellig (leren) breien/haken! 

Vrije inloop van 12.00-16.00 uur (kinderen jonger dan 8 jaar moeten begeleid worden door een ouder/ verzorger) 

 

 

Donderdag 18 augustus: Songwriting (in samenwerking met muziekschool SMK) 

Barst jij van de muzikale ideeën, maar weet je niet hoe je daar een goede tekst 

bij maakt? Of heb je een melodie in je hoofd, maar weet je niet hoe je daar de 

rest van een liedje bij moet schrijven? Dan is deze workshop songwriting met 

Koen Stegerman echt iets voor jou! 

12.30-14.00 uur: workshop voor 12-15 jaar 

14.15-15.45 uur: workshop voor 16-20 jaar/jong-volwassenen 

Inschrijven is verplicht en doe je via de Zomertour op www.landgraafverbindt.nl 

 

 

Vrijdag 19 augustus: Kabouterhuisjes maken  

Breng het sprookjesbos naar je eigen tuin! Het houten deurtje en raampje 

dat je in deze workshop met Nancy Aerts maakt, kun je thuis tegen een 

boom zetten zodat het lijkt alsof er een kabouter of elfje woont. Vergeet niet 

om je kabouter een deurknop en brievenbus te geven! 

Vrije inloop van 12.00-16.00 uur (kinderen jonger dan 8 jaar moeten begeleid worden 

door een ouder/ verzorger) 

Vandaag in de Art Safari (“ontmoet de kunstenaar in het wild!”)  

13.00-16.00 uur: Anja Felder boetseert 

 

 

 

 

 

 

http://www.landgraafverbindt.nl/
http://www.landgraafverbindt.nl/


           

Pop-up Atelier programma week 3:  22 t/m 25 augustus 2022 

 

 

Maandag 22 augustus: Ukulele, 4 chords 40 songs (in samenwerking met muziekschool SMK) 

In deze workshop leer je van Jop Willemsen 4 akkoorden. Daarmee kun je minstens 

40 liedjes spelen! Wedden?  

13.00-14.00 uur: 12-15 jaar 

14.15-15.15 uur: 16-20 jaar 

Inschrijven is verplicht en doe je via de Zomertour op www.landgraafverbindt.nl 

 

 

Dinsdag 23 augustus: Selfies schilderen 

Vroeger bestonden er nog geen camera’s, dus wie 

een selfie wilde, moest tekenen of schilderen. Je leert 

hoe je een gezicht tekent en schildert jezelf in een 

sierlijk lijstje. 

12.30-14.00 uur: 6 t/m 9 jaar 

14.15-15.45 uur: 10 t/m 12 jaar 

Inschrijven is verplicht en doe je via de Zomertour op www.landgraafverbindt.nl 

 

 

Woensdag 24 augustus: Woensdag wol-dag!  

Kun je breien/haken? Breng je handwerkje mee naar onze gezellige zithoek en deel je 

ervaring met elkaar. Kun je nog niet breien/haken? Dan leren we je dat! We hebben 

wol en haak-/breinaalden voor je klaarliggen. Liever pompoms maken? Dat kan ook! 

Vrije inloop van 12.00-16.00 uur (kinderen jonger dan 8 jaar moeten begeleid worden door een ouder/ verzorger) 

 

Schilderworkshop voor Oekraïense vluchtelingen / Painting workshop for Ukrainian refugees 12.30-14.00 uur 

живописна майстерня для українських біженців 12.30-14.00 година (безкоштовно!) 

Aanmelden? Stuur je naam en telefoonnummer naar / Want to sign up? Send your name and number to 

Зареєструватися? надішліть своє ім'я та номер телефону  a.delnooz@vazom.nl  

http://www.landgraafverbindt.nl/
http://www.landgraafverbindt.nl/
mailto:a.delnooz@vazom.nl


 

 

Donderdag 25 augustus: 3D vanalles 

Maak van alles van allerlei materialen met kunstenares Tessie Crombach!  

12.00-13.30 uur: 8-12 jaar 

14.00-15.30 uur: 8-12 jaar 

Inschrijven is verplicht en doe je via de Zomertour op www.landgraafverbindt.nl 

Vandaag in de Art Safari (“ontmoet de kunstenaar in het wild!”)  

12.00-15.00 uur: Singer-songwriter Mala 

 

  

http://www.landgraafverbindt.nl/

