
Workshops

creatieve workshops & lessenreeksen voor volwassenen,
op uw locatie,

uitgewerkt en begeleid door Craft Queens
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wie?
Craft Queens is een initiatief van Sylvie Van den Bossche, veertiger en mama van 2 zonen.
De liefde voor creatief bezig zijn werd gelegd in mijn jeugdjaren. Samen met mijn creatieve
grootmoeder kon ik uren bezig zijn met tekenen, schilderen, bloemschikken en boetseren.
Sinds een 15-tal jaar heb ik ook de naaimicrobe te pakken; ik volgde 10 jaar avondschool en ik
ontwerp mijn eigen kledij en accessoires.
Ik vind het heerlijk om aan een creatief project te werken. Eerst al de voorpret: kiezen welk project
ik wil uitwerken, daarna materialen uitzoeken, kleuren combineren, composities bepalen en dan
genieten van het resultaat!
Vanuit die bevlogenheid startte ik in volle coronacrisis het creatief atelier "Craft Queens" te Aalst
waar ik creatieve workshops organiseer voor kinderen en volwassenen. 
Voor volwassenen organiseer ik creatieve workshops, gaande van droogbloemkransen tot etsen,
macramé en handwerktechnieken.
In het naaiatelier kan je terecht voor een "start to sew" cursus; een echte voltreffer want waar leer
je immers nog naaien? Een honderdtal sewista's mocht ik zo al de naaikriebel doorgeven.

wat mag je verwachten?

Persoonlijke en enthousiaste aanpak bij de uitwerking en de begeleiding van de workshop

Originele en kwaliteitsvolle workshops

Een aanpak op maat van jullie behoeften

wat zijn de mogelijkheden?

Lessenreeksen gedurende het schooljaar: overdag of op een avond in de week 
> gedurende het volledige schooljaar of trimestrieel
> een workshop duurt ongeveer 1,5u - 3u

Occasionele workshops
> overdag of op een avond in de week
> een workshop duurt ongeveer 2,5 - 3 uur

voor wie?

Tieners vanaf 16 jaar en volwassenen



WWW.CRAFTQUEENS.BE
T 0476 47 95 74

N A A I  A T E L I E R
START TO SEW

GEVORDERDEN

 

T I E N E R  W O R K S H O P S
PUNCH NEEDLE

MACRAMÉ

STRING ART

GEOMETRISCH FIGUUR

TREKLAMPJE PIMPEN

LICHTFIGUUR

 

W O R K S H O P S
BORDUREN

PUNCH NEEDLE

POMPONKRANS

WEVEN

MACRAMÉ

ETSEN OP GLAS

LATCH HOOKING/SMYRNA

TEMARI  BALL

BLOEMPOTJE WEVEN

HIPPE WOONDECORATIE

FLORAL HOOP

DROOGBLOEMEN STOLP

VERENWANDHANGER

IBIZA TAS PIMPEN  
 

aanbodaanbod
V A N A F  1 6  J A A R  &  V O L W A S S E N E N

1 2  -  1 6  J A R I G E N

V A N A F  1 6  J A A R  &  V O L W A S S E N E N
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L E R E N  N A A I E N
> 1 6  J A A R

M A X .  1 5 / G R O E P
 

naainaai  
atelieratelier

wat mag je verwachten?
Naaien is op en top hip! Want waar leer je nu nog naaien? In deze reeks starten we vanaf nul. 
Alle beginselen komen in deze intensieve cursus aan bod. Ik leer je hoe je recht kan stikken, hoe je
een rits instikt, een knoopsgat maakt, een knoop aannaait, ... Je krijgt advies over stoffen,
versteviging, …kortom een heel veelzijdige kennismakingscursus.

Elke techniek zit verwerkt in een naaiproject. In de lessenreeks maak je zo 3 items. 
Wij zorgen voor een naaimachine voor elke deelnemer en alle benodigdheden voor het maken van
de naaiprojecten.
Waarschuwing! Na dit deze lessenreeks heeft de naaikriebel je te pakken!

Een éénmalige initiatieles is ook mogelijk. Na een korte introductie maken de deelnemers een
totebag (schoudertas).

wij zorgen voor:
begeleiding door gediplomeerd naaister
naaimachine per deelnemer (Brother innovis A15)
alle materialen nodig voor het realiseren van de projecten (stoffen, garen, rits, knopen, ...)

doelgroep:
tieners vanaf 16 jaar
volwassenen

N A A I M A C H I N E  P E R  D E E L N E M E R
A L L E  M A T E R I A L E N  I N B E G R E P E N
D E S K U N D I G E  B E G E L E I D I N G

prijzen per deelnemer:

5 lessen 3u € 150

Lessenreeksen

minimum 7 deelnemers per groep
andere mogelijkheden op aanvraag

 
1 initiatieles 3u € 35

Workshop totebag naaien



naai
atelier



Ook tieners zijn graag (nog) creatief bezig. Voor deze doelgroep kan op regelmatige basis een
workshop worden georganiseerd, in een gezellige setting, met een hapje en drankje. Zo kunnen ze
samenkomen in groep, leren ze nieuwe mensen kennen, van elkaar leren en elkaar inspireren. 
Elke workshop duurt ongeveer 2 à 2,5 uur.
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1 2 - 1 6  J A R I G E N
M I N  1 2  -  M A X  2 0 / G R O E P

 

workshopsworkshops
tienerstieners

wat mag je verwachten?

A L L E  M A T E R I A L E N  I N B E G R E P E N
D E S K U N D I G E  B E G E L E I D I N G

1 | punch needle
Punchen is zo eenvoudig, maar zo verslavend! 
Je gebruikt hiervoor een holle punchnaald waar je draad doorheen
loopt. Bij elkaar geven deze lusjes een heel mooi effect; een soort
borduurwerk met reliëf.

2 | macrame
Macramé is terug van nooit weggeweest! Je leert enkele
basisbeginselen en nadien ga je zelf aan de slag! Je maakt een
mooie wandhanger in kleur naar keuze!

3 | string art
Met de simpelste dingen maak je soms de mooiste kunstwerken.
Dat geldt ook voor string art. De kris-krasse contrastlijnen zorgen
voor een prachtig effect.



4 | geometrisch figuur
Maak een geometrisch figuur of dier met ijsstokjes.

5 | treklampje pimpen
We toveren een saai treklampje om tot een hip exemplaar!

6 | lichtletter
Je maakt een hippe lichtletter of lichtfiguur (incl ledlichtjes).

wij zorgen voor:
deskundige begeleiding
alle materialen nodig voor het realiseren van de projecten

doelgroep:
tieners tussen 12 en 16 jaar

prijzen workshops:

forfaitprijs tem 12 deelnemers 
per extra deelnemer

€ 300
€ 22,50
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V A N A F  1 6  J A A R
M I N  1 0  -  M A X  2 0 / G R O E P

workshopsworkshops  
volwassenvolwassen

wat mag je verwachten?
Het opzet van een workshops gegeven door Craft Queens is heerlijk simpel: beleef een
ontspannende voor of namiddag of avond zonder veel theorie, maar met de nadruk op het
(her)ontdekken van technieken en het gezellig samenzijn. Creatief bezig zijn helpt te ontspannen
en geeft je energie. En achteraf kan je pronken met jouw uniek en zelfgemaakt project!

De occasionele workshops kunnen georganiseerd worden op een voor -of namiddag of avond van
maandag tot en met zaterdag. Elke workshop duurt ongeveer 2,5 tot 3 uur.
Daarnaast kunnen we ook een creatief atelier voor volwassenen inrichten; bv op maandelijkse
basis; hiervoor werken we een jaarprogramma (10 lessen) uit op maat. Contacteer me bij interesse!

A L L E  M A T E R I A L E N  I N B E G R E P E N
D E S K U N D I G E  B E G E L E I D I N G

mogelijkheden

1 | borduren
Borduren is terug van weggeweest. Je leert enkele basissteken
waarna je zelf aan de slag gaat met een quote of afbeelding.

2 | punch needle
Punchen is zo eenvoudig, maar zo verslavend! 
Je gebruikt hiervoor een holle punchnaald waar je draad doorheen
loopt. Bij elkaar geven deze lusjes een heel mooi effect; een soort
borduurwerk met reliëf.

WWW.CRAFTQUEENS.BE
T 0476 47 95 74



4 | weven
Je leert alle basiskneepjes om een hippe mini-wallhanging te
maken. Je leert het weefgetouw klaarmaken, verschillende
weeftechnieken en knopen. En je leert je wallhanging afwerken
zodat je hem omhoog kan hangen. 

5 | macrame
We leren jou de basisknopen aan waarna je zelf aan de slag gaat. 
Mogelijkheden: plantenhanger of wandhanger (keuze maken aub)

6 | etsen op glas
Glasets is een geweldige manier om van iets gewoons iets speciaal
te kunnen maken of te personaliseren. Met een sjabloon en
etspasta kan je permanent ontwerpen etsen op een glazen
voorwerp.

3 | pomponkrans
Maak pomponnetjes in verschillende kleuren en groottes en
combineer deze tot een mooie krans! Kan ook in thema; bv kerst of
met naam voor bv in de kinderkamer.
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7 | latch hooking / smyrna
Terug van weggeweest, en meteen erg hip dankzij de frisse kleuren.
Na een korte introductie van de techniek met de smyrna haaknaald ga
je aan de slag om je eigen kleine tapijtje te maken. Je hebt helemaal
geen ervaring nodig. Tapijtknopen is een langzaam proces, daarom
starten we een mini-versie om de techniek te leren beheersen. 
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9 | bloempotje weven
Tijdens deze workshop leer je hoe je een kleine bloempot weeft
met kralen, je kiest zelf het ontwerp en de kleuren.
We voorzien een mini plantje, zodat je meteen een afgewerkt
product meeneemt naar huis!

prijzen workshops 1 tem 10:

forfaitprijs tem 10 deelnemers
per extra deelnemer 

€ 425
€ 40

8 | temari ball
Een temari ball is een handgemaakte, geborduurde bal uit Japan.
Oorspronkelijk werden ze gemaakt als speelgoed voor kinderen,
ondertussen zijn ze geevolueerd naar objecten van schoonheid, die je
kan weggeven om iemand geluk te wensen. Uiteraard zijn ze ook erg
decoratief. Je leert hoe je zo een bal maakt en gaat deze borduren.

10 | hippe woondecoratie
Je gaat handletteren op hout; leer hoe je eenvoudig een quote of
afbeelding kan overbrengen op hout. Daarnaast gaan we ook een
vaasje een "beton" look geven en voorzien van een aantal
zelfgevouwen bloemdecoraties. 

Dit is slechts een greep uit de mogelijkheden - meer themagerichte workshops  (Pasen, Kerst, baby, ...)
zijn ook mogelijk!



12 | droogbloemen onder stolp
Zag je ze al ? De stolpen gevuld met droogbloemen, helemaal terug
van weggeweest en een blikvanger in je huis!
Maak je eigen kunstwerk in een stolp en geniet maanden van deze
duurzame bloemencreatie. 

13 | verenwandhanger
De Juju Hat is aan een opmars bezig in de designwereld. 
Ze werden oorspronkelijk gemaakt van papegaaienveren en
gebruikt als hoofdtooi door stamhoofden in Kameroen tijdens
bruiloften en bijzondere gelegenheden. We gaan aan de slag met
héél veel veren en creëren zo onze eigen verenhanger.

14 | Ibiza tas pimpen
Een mooie rieten tas (56x22x38cm) vormt de basis van deze
workshop. Deze mag 'gepimpt' worden naar keuze. Met tricotin,
pompons, verven, tassels, glitters, ... Kortom, de mogelijkheden
zijn eindeloos! 

prijzen workshops 11 tem 14:

forfaitprijs tem 10 deelnemers
per extra deelnemer 

€ 625
€ 60

11 | floral hoop
Droogbloemen zijn niet alleen hip en trendy, maar ook nog eens
ontzettend duurzaam! Uit ons groot aanbod aan droogbloemen
kies je de droogbloemen in een kleur naar keuze. 
Je gaat naar huis met een unieke en handgemaakte floral hoop op
maat van jouw interieur. 

Dit is slechts een greep uit de mogelijkheden - meer themagerichte workshops  (Pasen, Kerst, baby, ...)
zijn ook mogelijk!
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afsprakenafspraken
wij zorgen voor:

Alle nodige materialen voor de creatieve projecten

Deskundige begeleiding van 1 coördinator per groep

Aanleveren promomateriaal (gebruik beeldmateriaal, vermelding op website en sociale media)

"Borstelschone" kamplocatie (ja, we laten graag alles netjes achter)

jullie zorgen voor:
Minstens 1 extra begeleider/student per groep (indien groep >12)

Een ruime, nette en makkelijk toegankelijke locatie voorzien van tafels en stoelen

Administratieve verwerking van de inschrijvingen

Verzekering van de deelnemers en de locatie

Communicatie en promotie

onze voorwaarden:
Prijzen zijn incl BTW en telkens per groep met minium forfaitprijs per groep en maximum aantal

deelnemers zoals vermeld

workshops duren ongeveer 2,5u à 3u

Transport  € 0,50/km (H&T - per dag) vanuit Erpe-Mere

beschikbaarheid 2023:
maandag tem zaterdag: 

voormiddag (+/- 9u - 12u) of namiddag (+/-13u - 16u) of 's avonds (+/-18u - 21u)

(afwijkingen op aanvraag mogelijk)



algemene voorwaardenalgemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied en afwijkingen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke overeenkomst die met Craft Queens wordt afgesloten met
betrekking tot producten (zoals bv. Craft Boxes) en diensten (zoals bv. workshops,…) die Craft Queens aanbiedt.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing zowel op particuliere klanten als op professionele Klanten.
De Klant wordt geacht deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden door het enkele feit van zijn/haar inschrijving of door aanvaarding van een
offerte. Craft Queens behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden of bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik en zonder
voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige overeenkomsten. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden
die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien een lopende overeenkomst wordt verlengd, zijn de
nieuwe Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.
2. Bedrijfsgegevens
Craft Queens is een onderdeel van Red Vibes BV, KBO nummer 0752 615 278, met zetel te Seskenskouter 1, 9420 Erpe-Mere. Email:
sylvie@craftqueens.be | Tel: 0476 47 95 74 | Bankrekeningnummer: BE42 9733 9065 9854 ARSP BE 22
3. Aansprakelijkheid
3.1 Elke deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor de schade die hij of zij, tijdens de workshops georganiseerd door Craft Queens zowel direct als
indirect heeft veroorzaakt aan goederen, lesmateriaal, eigendommen, leslokalen, gebouwen en personen, en dit zonder dat er sprake dient te zijn
van opzet.
3.2 In de mate wettelijk toegelaten, aanvaard je dat Craft Queens niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die resulteert uit haar fout,
behoudens in geval van opzettelijke fout, grove nalatigheid en opzet. In elk geval is de aansprakelijkheid van Craft Queens steeds beperkt tot het
bedrag dat de deelnemer betaalde voor de desbetreffende workshop en tot de gevallen van directe schade.
3.3 Craft Queens is evenmin aansprakelijk voor enige onrechtstreekse of gevolgschade, met inbegrip van maar zonder beperking tot verlies van
inkomsten, verlies van winst en reputatieschade.
3.4 Craft Queens kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld
of schade aan personen tijdens de van haar uitgaande workshops.
4. Annulatie door de organisator
In geval van annulering van het project door de organisator zal Craft Queens, recht hebben op een vergoeding van 50 % indien de annulering
gebeurt meer dan 15 dagen voorafgaand aan de aanvang van het project en op 100 % indien de annulatie plaats vindt minder dan 15 dagen voor de
aanvang van de projecten. De reeds gemaakte kosten zijn in elk geval betaalbaar, deze zullen worden aangerekend op de schadevergoeding. In
geval van gedeeltelijke annulering wordt de schadevergoeding berekend op het bedrag dat correspondeert met het geannuleerde gedeelte. Van
deze bepaling kan afgeweken worden in onderling akkoord tussen de partijen.
5. Prijs, facturatie en betaling
5.1. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW, verzekering en gebruik van alle materiaal dat wordt voorzien.
5.2. De facturen van Craft Queens zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum. Het niet betalen van een factuur op de vervaldag zal van
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot een rente als bepaald in art. 5 van de Wet van 2 augustus 2002 ter
bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, alsook een aanvullende vergoeding van 10% van de factuur met een absoluut minimum
van 100 EUR, onverminderd de gerechtelijke en andere kosten en schade. Bij (gedeeltelijke) niet-betaling van zelfs één factuur worden alle
openstaande, zelfs niet-vervallen bedragen onmiddellijk opeisbaar.
5.3. Klachten over facturen moeten schriftelijk (per mail naar sylvie@craftqueens.be) worden ingediend binnen een termijn van acht (8) dagen, onder
vermelding van de redenen voor de klacht, bij gebreke waarvan zij worden geacht te zijn aanvaard.
5.4. Alle materiaal dat wordt voorzien is eigendom van Craft Queens en wordt enkel  tijdens de workshops gebruikt. Er wordt niets uitgeleend of
meegenomen dat eigendom is van Craft Queens.
6. Overmacht
6.1. In geval van overmacht is Craft Queens niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten
voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
6.2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Craft Queens die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk
verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer (zonder exhaustief te zijn): stakingen, onverwachte files, brand, pandemie, ziekte van de lesgever,
bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op
enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering door toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…
7. Privacy
Red Vibes bv is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Onze privacy policy is beschikbaar via volgende link:
https://craftqueens.be/privacybeleid/
8. Overige bepalingen
De nietigheid of ongeldigheid van een specifieke bepaling van deze overeenkomst heeft niet de nietigheid of ongeldigheid van de gehele
overeenkomst tot gevolg. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou
zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en
afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.
Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en Craft Queens met betrekking tot de erin opgenomen materie.
9. Toepasselijk recht
9.1 Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten die met toepassing van deze Algemene Voorwaarden gesloten worden.
9.2 Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen zijn bevoegd uitspraak te doen over geschillen die uit deze
Algemene Voorwaarden voortkomen.
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