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Dit programmaboekje is een uitgave van Museum de Kantfabriek, gevestigd
in de voormalige Zuid-Nederlandse Kantfabriek die tot 2006 in bedrijf was.
In het sfeervolle dertiger jaren pand staan de kantklosmachines nog klaar
voor gebruik.
Het museum laat de ontwikkeling zien van de textielnijverheid en -industrie
in de regio Horst (Noord-Limburg). Daarnaast organiseert zij wisselexposities
en biedt ze workshops en cursussen voor volwassenen en kinderen aan,
altijd gerelateerd aan textiel.
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Een kleine kennismaking met Japans borduren

Deze workshop is een mooie gelegenheid om kennis te maken met het
Japans borduren. Je werkt met getwiste zijden draden en metaaldraden
op een zijden stof. Er wordt een bloemetje van de kersenbloesem
geborduurd en tot een broche verwerkt.
Er is een materiaalpakketje voor je samengesteld. Verder maak je
tijdens de workshop gebruik van een raam waarop de stof al voor je is
opgespannen.
Docente Jessica de Boer - van Brouwershaven is nationaal en internationaal bekend om haar kennis en kunde op het gebied van Japans
borduren.
Docent
Inhoud
Workshopduur
Datum
Tijdstip
Kosten
Materiaalkosten
Meenemen

Jessica de Boer - van Brouwershaven
een kleine kennismaking met Japans borduren
1 dag
25 augustus 2019
10.00 - 16.00 uur
€ 75,00 incl. koffie/thee en lunch, excl. materialen
materialenpakketje à € 22,50 contant afrekenen
aan de docent
Borduurschaartje

www.cosycorners.eu
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Bloemcorsage maken met een
pleater/schmockmachine

Tijdens deze workshop ontdek je hoe een pleater werkt en maak je
met dupionzijde een geschmockte bloemcorsage. Je krijgt de gelegenheid
om ook zelf een schmockmachine in te rijgen en te gebruiken.
Praktische info: aan het begin van de dag kun je kiezen uit verschillende
kleuren dupionzijde die al geplooid is. Daarmee leer je in deze
workshop een bloem maken met een couture-afwerking.
Tijdens de workshop bewerk je zelf een strook organza in de pleater
om thuis een tweede bloem te maken.
Docent
Inhoud

Monique van Munster
met dupionzijde een geschmockte
bloemcorsage maken
Workshopduur 1 dag
Datum
22 september 2019
Tijdstip
10.00 – 16.00 uur
Kosten
€ 75,00 incl. koffie/thee en lunch, excl. materiaal
Materiaalkosten € 15,00 contant afrekenen aan de docent

www.moniquenwerk.nl
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Bloemen houden van mensen

Leer zelf bloemen vilten. Laat je inspireren door de verschillende
kleuren en zachte merinowol. We starten met losse merinowol, die
met hulp van warm water en olijfzeep en wrijving van je handen de
bloemen laten ontstaan.
Deze handgevilte bloemen kun je op veel verschillende manieren
verwerken; voor in het haar, een halssieraad, een broche/corsage of
een mooie bos voor jezelf. Er worden verschillende mogelijkheden
aangeboden om bloemen te vilten.
Geef je fantasie de ruimte en maak je eigen kleurrijke bloemen van
wolvilt!
Docent
Inhoud
Workshopduur
Datum
Tijdstip
Kosten
Materiaalkosten

Jolan Dufourné
kleurrijke bloemen leren vilten van wolvilt
1 ochtend
28 september 2019
10.00 - 12.30 uur
€ 35,00 incl. koffie/thee, excl. materiaal
€ 8,00 contant afrekenen aan de docent

Aanbieding
Bij aanmelding van beide workshops vilten (Bloemen houden van
mensen en Hol & Bol) op 28 september betaal je € 70,00 inclusief
koffie/thee, exclusief materialen en lunch. Lunchen is mogelijk in het
museum.
www.jyzz.nl
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Hol & Bol - vilten om een mal

Altijd al afgevraagd hoe holle / bolle vormen in vilt ontstaan? Bij deze
techniek worden de voor- en achterkant aan elkaar gevilt rondom een
mal. Zo creëer je naadloze producten zoals sloffen (om de voet
gevormd), hoeden, tassen etc. Met merino wol, water en zeep maken
we deze bijzondere vormen.
We starten met een uitleg en het verkennen van de techniek waarna
je zelf aan de slag gaat met een werkstuk naar keuze.
Met holle vormen kun je vele kanten op. Het is niet moeilijk maar
vraagt een aantal wetenswaardig- en handigheidjes.
Het is voor deze workshop wel prettig als je al enige kennis van het
vilten hebt.
Docent
Inhoud
Workshopduur
Datum
Tijd
Kosten
Materiaalkosten

Jolan Dufourné
het leren vilten om een mal
1 middag
zaterdag 28 september 2019
13.30 - 16.00 uur
€ 40,00 incl. koffie/thee, excl. materiaal
€ 8,00 contant afrekenen aan de docent

Aanbieding
Bij aanmelding van beide workshops vilten (Bloemen houden van
mensen en Hol & Bol) op 28 september betaal je € 70,00 inclusief
koffie/thee, exclusief materialen en lunch. Lunchen is mogelijk in het
museum.
www.jyzz.nl
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Cyanotypie Blauwer dan blauw

Cyanotypie is een fotografisch proces waarbij na ontwikkeling een
cyaan-blauwe afdruk ontstaat. Het proces gebruikt twee chemicaliën.
Het resultaat is dat als deze twee stoffen worden blootgesteld aan
sterk licht, ze veranderen in Pruisisch blauw. Na spoeling met water
blijft er een stabiele en kenmerkende blauwe kleur achter, waarop de
afbeelding in witte lijnen is weergegeven.
We werken met het principe van het fotogram, het negatief en een
eigen tekening. Je krijgt ook een instructieboekje waarmee je de
techniek ook thuis kunt uitvoeren.
Aan het einde van de dag heb je verschillende afdrukken gemaakt.
Zowel op papier als op stof. Bovendien heb je twee verschillende
boekjes gemaakt en geleerd hoe je de resultaten verder kunt
verwerken of doorontwikkelen in eigen beeldend werk.
Docent
Inhoud

Carola Mokveld
het leren van de cyanotypie techniek,
door afdrukken te maken op papier en stof en deze
onder andere te verwerken tot boekjes
Workshopduur 1 dag
Datum
zaterdag 12 oktober 2019
Tijdstip
10.00 - 16.00 uur
Kosten
€ 80,00 incl. materiaal, koffie/thee en lunch
Materiaalkosten materiaal à € 5,00 contant afrekenen aan de docent
Meenemen
materialenlijstje ontvang je na aanmelding
www.ruimte-voor-kunst.nl
www.carolamokveld.nl
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Maak je eigen wandkleed

Textiel werkt aan de muur; het geeft je interieur een warm en
behaaglijk gevoel en geeft ook nog eens optimale akoestische waarde
aan je huis. Daarbij ziet het er mooi uit!
Leer aan de hand van het weefraam de basis van het handweven.
Het wordt gecombineerd met andere textieltechnieken en uitgevoerd
in mooie materialen. De workshop resulteert in een door jou
zelfgemaakt wandkleedje.
In twee dagdelen leer je de basis van het weven, krijg je een stukje
textielkennis en leer je je idee te vertalen naar een product dat thuis
kan pronken aan de wand. Met de opgedane kennis kan je verder aan
de slag.
Docent
Inhoud
Workshopduur
Data
Tijdstip
Kosten
Materiaalkosten

Marloes Jongen
klein wandkleedje weven naar eigen ontwerp
2 ochtenden
zaterdag 26 oktober en 16 november
10.00 – 13.00 uur
€ 70,00 incl koffie/thee
€ 5,00 voor materiaalpakketje en gebruik
weefraam, contant afrekenen aan de docent

www.marloesjongen.nl
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Werken met soluvlies

In deze workshop leer je wat er mogelijk is met soluvlies (verdwijnvlies),
een creatieve techniek die talloze toepassingen biedt voor accessoires
en kleding.
Het soluvlies wordt als ondergrond gebruikt voor allerlei vezels,
draadjes, stofjes, garens, enz. Daarna worden deze materialen met de
naaimachine vast gestikt tussen het verdwijnvlies.
Na het oplossen van het verdwijnvlies ontstaat uiteindelijk het nieuwe
eindresultaat dat als basis kan dienen voor het verwerken tot een map,
hoes, sjaal of detail op een bestaand kledingstuk.
Deze techniek kan op diverse manieren worden toegepast en levert
daardoor steeds andere unieke resultaten op.
Enige ervaring met de naaimachine is gewenst.
Docent
Inhoud
Workshopduur
Datum
Tijdstip
Kosten
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Tineke Geurts
leren werken met soluvlies
1 middag
donderdag 31 oktober 2019
13.30 - 16.00 uur
€ 35,00 incl. materiaal, koffie/thee
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Crazy borduurwerk

In deze workshop ga je figuurlijk buiten de gebaande paden.
Je leert door middel van verschillende vaak tegengestelde borduursteken
met zogenaamde tegendraadse kleuren een fantastisch eindwerkstuk
te maken.
Je zult versteld staan van de onbegrensde mogelijkheden!
Docent
Inhoud
Workshopduur
Datum
Tijdstip
Kosten
Meenemen

Ans Krekels
crazy borduurwerk
1 ochtend
zaterdag 2 november 2019
10.00 – 13.00 uur
€ 35,00 incl. koffie/thee
materialenlijstje wordt verstuurd na aanmelding

www.anskrekels.com
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Mola Kun-a-date

Maak kennis met mola: een speciaal kleurig textielontwerp afkomstig
van de Kuna-indianen uit Panama in Centraal Amerika. Op het textiel
zijn organische vormen aangebracht die lijken op geometrische
ontwerpen.
Een mola wordt gemaakt in een omgekeerde applicatietechniek.
Hierbij worden twee of meer lagen gekleurde katoen van dezelfde
maat op elkaar gelegd en vast gestikt. Vervolgens wordt het patroon
uitgeknipt uit de bovenste laag stof, zodat op die plaatsen de
onderliggende stof zichtbaar wordt. De rand van de bovenste laag stof
wordt naar achteren omgeslagen en met fijne steekjes vastgezet op de
eronder liggende stof.
Tijdens deze workshop maak je kennis met de basisprincipes van deze
techniek en inspireren we je met de vele toepassingen. Denk o.a. aan
een versierend onderdeel op kleding, tassen, kussens, mapjes, hoezen,
enz.
Docent
Inhoud
Workshopduur
Datum
Tijdstip
Kosten

Jolan Dufourné
kennismaken met de Mola applicatietechniek
1 dag
zaterdag 9 november 2019
10.00 – 16.00 uur
€ 75,00 incl. koffie/thee en eenvoudige lunch,
excl. materialen
Materiaalkosten € 7,00 contact afrekenen aan de docent
www.jyzz.nl
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Uniek sieraad maken

Wist je dat borduren niet zo moeilijk is? Je moet het eerst uitgelegd
krijgen, wat inspiratie opdoen en dan kun je achteraf alles gaan
borduren en versieren.
In deze workshop gaan we een gestoffeerde knoop van handgevilte
wol borduren die aan het eind van de workshop bevestigd wordt aan
een hanger. Je gaat naar huis met een uniek sieraad en inspiratie!
Ideaal voor een zeer persoonlijk cadeau voor de feestdagen, maar voor
jezelf mag natuurlijk ook!
Het is een heerlijk klein overzichtelijk werkstuk en iedereen kan het!
Docent
Inhoud
Workshopduur
Datum
Tijd
Kosten
Materiaalpakket

Jolan Dufourné
uniek sieraad maken
1 ochtend
zaterdag 23 november 2019
10.00 - 12.30 uur
€ 35,00 incl. koffie/thee, excl. materiaal
€ 8,00 voor 3 hangers
contant afrekenen aan de docent

www.jyzz.nl
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Sashiko borduren, Boro stitching

Boro is een Japanse reparatie-/recycletechniek uit de 17e eeuw die
wordt uitgevoerd met kleine rijgsteekjes. Deze platte rijgsteek is
ontwikkeld vanuit de Japanse arbeidersklasse in de 15e/16e eeuw. De
techniek is ontwikkeld om kleding en textiel te beschermen of te
herstellen. Door het aanbrengen van extra lappen en veel steken
wordt de stof steviger en warmer.
In deze workshop krijg je meer achtergrondinformatie over de
techniek. Je probeert steken uit en tekent op stof een modern Sashiko
patroon om te borduren.
Docent
Inhoud
Workshopduur
Datum
Tijdstip
Kosten
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Wil Hunnekens
je leert de techniek Sashiko borduren en
Boro stitching
1 ochtend
zaterdag 30 november 2019
10.00 – 13.00 uur
€ 40,00 incl. materiaal, koffie/thee
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Leporello maken met aquarel kleurpotloden

In deze workshop maak je kennis met een bijzonder potlood. Derwent
Inktense aquarelpotloden zijn geen gewone aquarelpotloden. De
diepe en intense pigmenten zijn wateroplosbaar, maar gedragen zich
als een inkt. Als de inkt droog is laat het zich niet meer mengen met
water. Dit maakt de Inktense potloden geschikt voor gebruik op textiel
zoals zijde en katoen. Na applicatie is de stof op 30 graden wasbaar.
De potloden zijn ook goed droog te gebruiken.
In deze workshop maak je van je zelfgemaakte lapje een eigen
gevouwen boekje; een zogenaamde Leporello. Natuurlijk zijn de
katoenen lapjes ook voor andere toepassingen te gebruiken. Er zijn
inspirerende voorbeelden aanwezig.
Docent
Inhoud
Workshopduur
Datum
Tijdstip
Kosten
Materiaalkosten

Jolan Dufourné
leporello maken met aquarel kleurpotloden
1 dag
zaterdag 25 januari 2020
10.00 – 16.00 uur
€ 75,00 incl koffie/thee en eenvoudige lunch
€ 5,00 contant afrekenen aan de docent

www.jyzz.nl

13

Klein maar dapper boekjes

Tijdens deze workshop gaan we verschillende kleine boekjes maken.
Boekjes met een hoog ‘vertederingskarakter’.
Boekjes die zowel leuk zijn om ergens neer te leggen als een mooi
cadeautje voor een bijzondere gelegenheid.
We maken ongeveer 5 of 6 kleine boekjes; Leporello, vouwboekje,
genaaid boekje etc. met veel verschillende materialen, papier, stof of
kant. Ook komen er verschillende boekbind-, vouw-, en verwerkingstechnieken aan bod.
Het is een leuke workshop om kennis te maken met het boekbinden,
maar ook voor de meer ervaren boekbinder om nieuwe inspiratie op
te doen. Je krijgt alle werkbeschrijvingen mee naar huis. Tijdens de les
kun je een materialenset aanschaffen waarmee je al deze boekjes kunt
maken.
Docent
Inhoud

Carola Mokveld
5 of 6 boekjes maken van diverse materialen en
verschillende technieken
Workshopduur 1 dag
Datum
zaterdag 8 februari 2020
Tijdstip
10.00 – 16.00 uur
Kosten
€ 80,00 incl koffie/thee en lunch, excl. materialen
Materiaalkosten € 7,50 contant afrekenen aan de docent
www.ruimte-voor-kunst.nl
www.carolamokveld.nl
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Kantklossen basis en gevorderden

Basiscursus kantklossen
In deze cursus leer je in 8 lessen de techniek met de basisslagen van het
kantklossen, te beginnen met de linnenslag, daarna de netslag en de
randslag. Daarop bestaan een aantal variaties. Als je de basisslag onder
de knie hebt, kan er iets extra’s worden geklost. Denk bijvoorbeeld aan
een blad in Russische bandkant.
Kantklossen voor gevorderden
Als vervolg op de basiscursus worden in 8 lessen steeds een andere
grond en slagen toegepast. Gebruikte slagen: o.a. vetergatslag (=
netslag, speld, netslag), dubbele netslagen (= dubbele netslag, speld,
dubbele netslag) en fond à cinqtrous. In de 8e les worden deze
gronden gemonteerd op een passe-partout. Aan het einde van deze
cursus heb je een compleet kantwerk in een schilderij.
Materialen
Docent
Cursusduur
Basiscursus
Gevorderden
Tijdstip
Kosten

kussen, klosjes en alle andere benodigdheden zijn
eventueel tijdens de cursus te huur voor € 15,00
inclusief garens
Rinie Verhaegh
8 lessen basiscursus en 8 lessen gevorderden
woensdag 4 sept - 18 sept - 2 okt - 16 okt - 30 okt
13 nov - 27 nov - 11 dec 2019
donderdag 12 sept - 26 sept - 10 okt - 24 okt - 21 nov
5 nov - 19 nov 2019
19.30 - 21.45 uur
€ 137,50 incl. koffie/thee, excl. materiaal
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Momenten van herinnering

Samen herinneringen maken van kleding en andere persoonlijke
spullen van overleden dierbaren, onder inspirerende en ervaren
begeleiding van een creatief therapeute en een coupeuse.
Voor meer informatie over deze bijeenkomsten en aanmelding kun je
terecht bij Sabine van de Laak.
Docent
Inhoud
Data
Tijdstip
Aanmelden

Sabine van de Laak
herinneringen maken
4 september, 2 oktober, 6 november en
4 december 2019
13.30 - 17.00 uur
via: sabinevandelaak@live.nl

www.momentenvanherinnering.nl
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Basiscursus weven (via Weefnetwerk)

Dit is een praktijkcursus waarin de basisvaardigheden van het weven
worden uitgelegd:
• zelfstandig een ketting scheren
• een weefgetouw ‘weefklaar’ maken
• lezen van de theoretische bindingstekeningen, zelf tekenen
en toepassen
• technieken zoals de linnenbinding, schijnpatroontjes, keperpatroontjes
en het herdersweefsel
• verschillende systemen van de weefgetouwen
• materiaalkennis en kleurgebruik
Na iedere les krijg je een weefopdracht mee naar huis. Aan het eind
van de cursus maak je een eigen werkstuk.
Weven is een ambacht en dat kost tijd, voor deze cursus staat 60 uur huiswerk.
Aanmelden vóór 1 september 2019 bij cursus@weefnetwerk.nl
Docent
Inhoud
Cursusduur
Data
Tijdstip
Kosten
Horeca:

Els Savenije
praktijkcursus waarin je de basisvaardigheden van
het weven leert
10 lessen van 3 uur, verdeeld over 6 dagen
20 sept - 25 okt - 29 nov 2019 en 10 jan - 7 feb - 6 mrt 2020
vrijdag van 10.00 - 13.00 uur of van 10.00 – 16.30 uur
standaard € 355,- | voor leden Weefnetwerk € 249,€ 30,00 contant aan de balie van Museum de
Kantfabriek voor koffie/thee en
2 eenvoudige lunches
www.weefnetwerk.nl
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Hoeden maken

Les 1
In de eerste les maak je kennis met de verschillende materialen en ga
je zelf aan de slag met het maken van je eerste twee hoeden. Nadat de
eerste modellen vorm hebben gekregen, zijn gestreken en gestoomd,
krijgen je modellen tijd om te drogen.
Les 2
Deze is voor het apprêteren en het afwerken van de hoeden. Je krijgt
nu huiswerk mee: de hoeden worden thuis afgewerkt.
Les 3
In deze les wordt de garnering aangebracht en vindt de ‘finishing
touch’ plaats. Je hoed is klaar!
Docent
Inhoud
Cursusduur
Data
Tijdstip
Kosten

Jeanne van den Elsen
2 hoeden maken (zomer- en/of winterhoed)
3 lessen
donderdag 26 september, 10 en 24 oktober 2019
13.30 - 16.00 uur
€ 100,00 incl. koffie/thee en gebruik van een
hoedenmal en apprêt, excl. materiaal
Materiaalkosten € 20,00 tot € 50,00 afhankelijk van het gekozen
materiaal, contant te voldoen aan docent bij
aanvang van de cursus

www.hoeden.nu
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Kinderworkshops

Voor kinderen wordt op de laatste woensdagmiddag van de maand
een leuke workshop georganiseerd, telkens met een ander thema.
Diverse technieken komen aan bod. De workshops worden gegeven
door enthousiaste en ervaren begeleiders voor kinderen vanaf 6 tot 12
jaar.
Thema’s najaar 2019 zijn:
25 september:
Verzamelen
30 oktober:
Dromenvanger
27 november:
Kantha
18 december:
Kerst
Ouders en/of begeleiders van de deelnemende kinderen zijn niet
aanwezig in het cursuslokaal tijdens de workshop. Zij kunnen de
kinderen vóór 14.00 uur brengen en om 16.00 uur weer ophalen in de
Kant-Ine van het museum.
Data
Inhoud
Voor wie
Tijdstip
Kosten
Aanmelden

meestal laatste woensdagmiddag van de maand
maandelijks een ander thema
kinderen vanaf 6 jaar tot 12 jaar
woensdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur
€ 5,50 per kind inclusief materiaal, een drankje en
een versnapering, op de middag zelf betalen
tot 3 dagen tevoren
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Kinderfeestjes

Probeer eens iets creatiefs!
Bezig zijn met elkaar in een vrolijke sfeer én een heus ambachtelijk
product of kunstwerkje à la Corneille mee naar huis nemen? Dat wordt
een geslaagd kinderfeestje!
Denk daarbij o.a. aan:
• Punchen
• Vilten
• Kantklossen
• Weven
• Sieraden maken
• Kumihimo
• Dromenvanger maken
• Borduren
Neem vrijblijvend telefonisch contact met ons op via +31 (0)77 398 16 50
of via cursus@museumdekantfabriek.nl
Voor wie
Aantal
Tijdsduur
Kosten
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kinderen vanaf 6 jaar eventueel onder begeleiding
van een volwassene
min. 5 - max. 10 kinderen
2 uur
€ 50,00 per groep incl. materiaal, een drankje en
een versnapering

Info en aanmelden | cursus@museumdekantfabriek.nl

Workshops op maat

Zussendag, vriendinnen-uitje, familie-uitje, personeelsuitstapje
Museum de Kantfabriek heeft alles in huis voor een leuke dag,
afgestemd op jouw wensen.
Denk aan:
Vilten, borduren, punchen, soluvlies, en kantklossen.
Deze workshops zijn bovendien uit te breiden met een bezoek aan het
museum, een rondleiding, koffie met Limburgse vlaai en/of een
verzorgde lunch.
Informeer naar de mogelijkheden en prijzen:
Museum de Kantfabriek
T +31 (0)77 - 398 16 50
cursus@museumdekantfabriek.nl
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Museumcafé

Iedere vrijdag is onze gezellige Kant-Ine van 14.00 tot 17.00 uur
beschikbaar voor creatievelingen. Neem altijd je eigen handwerk mee.
• 1e vrijdag van de maand: Kantkloscafé, met medewerking van leden
van Kantkring ’t Klöske
• 2e vrijdag van de maand: Brei- en haakcafé
• 3e vrijdag van de maand: Quiltcafé o.l.v. Almut Raaijmakers
• 4e vrijdag van de maand: Borduurcafé o.l.v. Liny Pouwels
en eventueel
• 5e vrijdag: Handwerkcafé o.l.v. Almut Raaijmakers
NB. Een bezoek aan het Museumcafé is gratis, evenals de gezelligheid.
Er is geen gratis toegang tot het museum en consumpties zijn voor
eigen rekening. Er wordt geen les gegeven.
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Textielbibliotheek

Openingstijden (afwijkend van museum)
Van 1 april tot 1 oktober: dinsdag t/m zaterdag van 13.00 - 17.00 uur
Van 1 oktober tot 1 april: dinsdag t/m zaterdag van 14.00 - 17.00 uur
Museum de Kantfabriek is beheerder van de voormalige bibliotheek
van STIDOC (Stichting Textiel Informatie en Documentatie Centrum).
Daarnaast zijn ook de tijdschriften en boeken uit de erfenis van het
Nederlands Centrum voor Handwerken (NCH) opgenomen. Hierin o.a.
ook vele jaargangen van nationale en internationale textieltijdschriften.
Met meer dan 12.000 boeken mag zij zich de grootste uitleenbibliotheek van Nederland noemen op het gebied van textiel en
textiele handwerken. Uiteraard kunnen de boeken, met uitzondering
van de naslagwerken, ook online worden geleend.
Uitleenvoorwaarden
• kosten jaarabonnement: € 22,50
• uitleenkosten zonder abonnement: € 1,10 per boek of tijdschrift
(jaargang)
• eventuele portokosten zijn voor rekening van de lener
• uitleentermijn: 4 weken
• maximaal 4 boeken per keer
De bibliotheek bevindt zich op de 1e etage van Museum de Kantfabriek.
Er is een lift aanwezig. De bibliotheek is gratis te bezoeken.
De catalogus is online te raadplegen via:
www.museumdekantfabriek.nl > Textielbibliotheek
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Voorwaarden cursussen/workshops
• Het cursusgeld wordt bij aanmelding overgemaakt naar:
rekeningnummer NL70 RABO 0120 5373 97 (BIC: RABONL2U)
ten name van Museum de Kantfabriek onder vermelding van:
- je voor- en achternaam
- de titel van de cursus/workshop en
- de datum van de cursus of workshop
Er is een mogelijkheid om contant te betalen.
• Je bent definitief ingeschreven als je inschrijving via e-mail
(cursus@museumdekantfabriek.nl) is bevestigd en de
betaling binnen is.
• Ben je verhinderd? Laat dit dan zes weken vóór aanvang van de
cursus of workshop via email of schriftelijk weten, dan storten wij
het bedrag op je rekening terug. Geef je dit later dan 6 weken voor
het begin van de cursus of workshop aan ons door, dan proberen wij
iemand anders te plaatsen. Als dit lukt krijg je je geld
(minus € 2,50 administratiekosten) teruggestort. Mocht het niet
lukken, dan wordt het betaalde bedrag niet geretourneerd.
• Uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus/workshop bevestigt
Museum de Kantfabriek de afspraken die we met je hebben
gemaakt.
• Mocht een cursus of workshop toch niet doorgaan, storten wij het
betaalde bedrag volledig terug.
• De entree voor het museum is niet inbegrepen in de cursus- of
workshopprijs.
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Info en aanmelden | cursus@museumdekantfabriek.nl

Sponsors van Museum de Kantfabriek: Gemeente Horst aan de Maas,
Ven & Partners Grafisch Ontwerpers, Vissers Energy Group, Rabobank
Horst Venray, InnoVista Accountants, Notariskantoor De Laat & Gulikers,
Jansen-Noy, Van Issum Media en Van Tilburg Energie Design.
Disclaimer
Alle informatie wordt te goeder trouw verstrekt en wordt geacht juist te zijn op het moment van publicatie. Museum de Kantfabriek aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor wijzigingen, aanpassingen of
weglatingen met betrekking tot productbeschrijvingen, foto's en tekeningen en andere fouten of weglatingen
daarin. Uitgave augustus 2019. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
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