
 

Creaworkshop 

Handlettering voor beginners 

 

Ferm Bolderberg is een vrouwenvereniging voor alle leeftijden.  

We organiseren allerhande toffe activiteiten, zoals deze creaworkshop. 

Meer info over ons en ons programma vind je op www.samenferm.be/ferm-bolderberg 

Iedereen is welkom!   

Interesse? Mail naar fermbolderberg@gmail.com  of bel 0472 237092 (Rita De Boeck). 

 De mooiste letters uit jouw hand! 

Al die mooie letters en quotes… Het ziet er misschien moeilijk uit, maar dat hoeft het niet te zijn!  

Het enige dat je nodig hebt, is een goede uitleg en tijd om te oefenen.  

En dat is wat we tijdens deze workshop ook gaan doen! 

• Wat is handletteren? 

• Welke soorten letters bestaan er? 

• Hoe zit de opbouw van letters in mekaar? 

• Schaduw, kleur, patronen, vlagjes en banners tekenen 

• Oefenen, oefenen en nog eens oefenen! 

De feestdagen zullen er een stuk vrolijker uitzien als je zelfgemaakte kaartjes kan opsturen! 

 

Wanneer en waar? 

Dinsdag 2 november 2021 
van 19.30u tot ca 22.00u 

Witte Zaal, Kluisstraat 1 3550 Heusden-Zolder (Bolderberg) 

 

Wat en voor wie? 

 

 

Tijdens de workshop krijg je materialen (voorbeelden, oefenpapier, kaartjes, pennen,…) om eigen 

creaties uit te proberen. Alles wat je maakt, mag mee naar huis! 

Je krijgt ook 2 kwaliteitsvolle pennen (Micron fineliner en gelly roll) mee naar huis, zodat je daar 

verder kan oefenen. Extra materiaal ter plaatse aankopen kan.  

Iedereen vanaf 15 jaar is welkom. 

 

Door wie? 

 

Maureen van Scrappiness is een jonge mama uit Paal die sinds enkele 

jaren door de handlettermicrobe gebeten is.  

Via workshops, filmpjes en een eigen webshop geeft zij haar passie door 

aan iedereen die daar interesse voor heeft.  

Neem alvast eens een kijkje op haar website www.scrappiness.be. 

Daar vind je al een live filmpje over ‘banners maken’. 

Praktisch 

 

 

De deelnemers aan deze workshop krijgen toegang tot de verborgen FB-groep waar extra 

oefenlesjes gedeeld worden. Van tijd tot tijd worden er nog nieuwe gratis live-lesjes aangeboden.  

Heel veel oefenplezier gegarandeerd dus! 

 
Wie lid is van Ferm betaalt 35 euro voor deze workshop. 

Niet-leden betalen 40 euro. 

 

Inschrijven kan tot 25/10 via overschrijving op BE52 7845 2051 9709 van Ferm Bolderberg  

met vermelding van je naam en Handletteren. 
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