
Verzorgingsproducten 
Zelf je eigen 
verzorgingsproducten 
maken is niet moeilijk. 
Venloos Maedje biedt 
diverse workshops en 
cursussen aan.


Zeep maken (1 les)                                                      
Maak zelf zeep van plantaardig vet, kruiden en 
essentiele olie op ambachtelijke wijze via de koude 
techniek. 23 januari 19.00 uur. Prijs € 14,95. 

Parfum maken (5 lessen)                                          
In deze cursus leer je alles over parfum en maak je 
zelf je eigen parfum, eau de toilette, eau de cologne 
en meer. start 13 maart 19.00 uur. Prijs € 75,-.


Eten & Drinken 
Yoghurt maken (1 les) 
Tijdens deze workshop 
leer je in 1 les alles over 
yoghurt en hoe je die het 
beste zelf kunt maken. 
17 april 19.00 uur€ 55,-.


Kaas maken (1 les) 
Tijdens deze les gaan we zelf kaas maken. 29 mei 
19.00 uur. € 75,-


Cider maken (1 les) 
Cider van appels is wat we gaan maken tijdens deze 
workshop. 26 juni 19.00 uur. € 95,-.


Algemeen 
Alle workshops en cursussen zijn, tenzij anders 
vermeld, inclusief alle materialen, koffie/thee en 
iets lekkers. 

Interesse in een workshop? Neem dan vrijblijvend 
contact met ons op. Aanmelden? Ook dat kan… 


Graag ontvangen we je aanmelding via de mail: 
info@onsfort.nl


Workshops & Cursus 
programma  

Voorjaar 2019 
Bezoekerscentrum Fort Sint Michiel   
Garnizoenweg 3, gebouw i 5928 NA 

Venlo info@onsfort.nl

Ambachten & Technieken 
Manden vlechten (3 lessen)                                                    
Manden van pitriet maak je zelf tijdens deze 
driedelige cursus. Start 5 juni 19.00 uur. Prijs € 45,-


Mozaïeken  (3 lessen)                                                                
Deze oude Romeinse 
techniek leent zich goed om 
een dienblad mee te maken. 
Dat is wat wij o.a. tijdens 
deze cursus gaan doen. Start 
8 mei 19.00 uur. Prijs € 30,-.


Macrame (3 lessen)	 	 	 	
Helemaal terug van weggeweest is macramé. 
Tijdens deze 3-delige workshop ga je een tree of life 
dromenvanger maken. Start 20 februari 19.00 uur. 
Prijs € 30,-


Schilderen (1 les)                                                            
Leer schilderen zoals Bob Ross dat kon en maak in 
een uur tijd een mooi schilderij. 15 februari 13.00 uur 
nachtlandschap of 24 mei winterlandschap. Prijs € 
12,50.


Malienarmband (1 les)                                        
Maak zelf een armband van metalen ringetjes, op 
dezelfde wijze werden vroegen ook maliënkolders 
gemaakt die de soldaten moesten beschermen. 13 
februari 19.00 uur. Prijs € 12.50


Naaldvilten (1 les)                                             
Speciaal voor de carnaval, maar ook daarbuiten te 
gebruiken, gaan we naaldvilten op een bolhoed in 
een vrolijke kleur. 30 januari 19.00 uur. Prijs € 17,- 
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Digiscrappen 
Met het computer programma my memories suite leg je 
heel gemakkelijk je eigen (familie) geschiedenis vast. 
Tijdens deze cursussen leer je niet alleen werken met dit 
scrapbook programma maar verwerk je tevens je eigen 
geschiedenis tot een mooi naslagwerk.


Kalligrafie 
De benaming 'kalligrafie' komt van het Griekse 
'kallos' (schoon) en 'graphein' (schrijven) en heeft 
eeuwenlang synoniem gestaan voor de kunst van het 
schoonschrijven, een ambachtelijke vaardigheid of 
vakbekwaamheid op gebied van schrijftechnieken, 
schrijfmaterialen, de kennis van basisstructuren en 
diverse letterschriftstijlen. 


Cursus Kalligrafie (8 lessen) 
In februari zal er ook weer gestart worden met een 
beginnerscursus kalligrafie & handlettering. De cursus 
bestaat uit 8 woensdagavonden en kost €120,-. De 
cursus wordt gegeven door Wil Raeijmaeckers van 
Kalligrafie Venlo.


Maandelijkse inspiratie sessies 
Bij voldoende interesse zal er vanaf februari 
maandelijks een inspiratie sessie voor kalligrafen 
gehouden worden. Deze zullen plaatsvinden op de 
woensdagavond en is bedoelt voor ervaren kalligrafen 
om met elkaar in contact te komen en van elkaar te 
leren. Samen gaan ze aan de slag met de mooiste 
teksten. Deelname aan de inspiratiesessies is gratis, 
voor koffie/thee vragen we een bijdrage… 


Graag aanmelden via info@onsfort.nl


Heritage book (5 lessen) 

In een heritage scrapbook 
leg je je eigen 
familiegeschiedenis vast, 
je familiestamboom maar 
ook alle 
wetenswaardigheden die 
je door wilt geven. Prijs: € 
75,- inclusief software en 
overige materialen. Start 7 
februari 19.00 uur

Book of me (5 lessen) 

Je eigen geschiedenis 
doorgeven aan het 
nageslacht. In het book of 
me ga je daarmee aan de 
slag. Prijs: € 75,- inclusief 
software en overige 
materialen. Start 4 april 
19.00 uur

Leer bewerken 
Leer	is	een	prach,g	product	wat	op	vele	manieren	
bewerkt	kan	worden.	Het	komende	voorjaar	gee;	
Fiene’s	Leather	&	Workshops	diverse	workshops.	

Workshop	Notebook	(2	lessen)																																	
Leer	een	handige	notebook	maken	
die	je	makkelijk	mee	kunt	nemen	
in	je	tas.	19	en	26	Januari	2019		
13.30	uur.	Prijs	€	47,50	inclusief	
alle	materialen.	

Workshop	Portemonnee	(2	
lessen)																															
Maak	zelf	een	portemonnee.	
Met	diverse	technieken	en	
gereedschappen	wordt	deze	
portemonnee	geheel	met	de	
hand	gemaakt.	16	en	23	Februari	2019	13.30	uur.	
Prijs	€	47,50.	

Workshop	Tas	(2	lessen)																																																	
In	twee	middagen	maak	je	je	
eigen	tas.	ARankelijk	van	je	
ontwerp	en	wensen	komen	er	
diverse	technieken	aan	bod	
zoals	het	verven	van	leer,	naaien	
en	vlechten.	16	en	23	Maart	
2019	of	18	en	25	Mei	2019	
13.00	uur	Prijs:	€	85,-.		

Workshop	Armband	maken	
(1	les)																																
Maak	zelf	een	mooie	leren	
armband	met	slagstempels	
en	verf.	13	April	13.30	uur.	
Prijs	€	25,-.	

Handwerken 
Samen handwerken kan een keer in de twee weken 
op maandagavond. Deelname is gratis, voor koffie/
thee vragen we een bijdrage… 


Graag aanmelden via info@onsfort.nl



