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Na een heerlijke zomer vol zonneschijn en volop buiten beeldhouwen met alle deelnemers 

aan de Zomerworkshops begin ik volgende maand aan het nieuwe cursusjaar in mijn atelier 

in Lienden.  

Nu ik met de cursussen en workshops in Lienden alle seizoenen 1 keer heb meegemaakt kan 

ik niet anders zeggen dan dat het een heerlijk, goed werkbaar atelier is geworden waar, 

ongeacht het weer of waar je staat te beeldhouwen, er altijd fijn gewerkt kan worden. 

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de nieuwe cursussen en workshops van cursusjaar 2022-

2023. 

Ik kijk uit naar alle deelnemers en ben benieuwd welke mooie beelden er de komende 

maanden gemaakt zullen gaan worden op alle werkbokken. 

 

In deze Nieuwsbrief 
-Maandelijkse Dagworkshops oktober 2022 t/m juni 2023 

-Wekelijkse cursussen 

 

   

De dijkkamer 

 



      
De verandakamer 

 

Maandelijkse Dagworkshops 

 

Zaterdag: 8-10 / 26-11 / 10-12 / 21-1 / 11-2 / 18-3 /  15-4 / 13-5 / 10-6 
alle dagen van 10.00 tot 17.00 uur, het atelier is open vanaf kwart voor 10. 
 

- de dagworkshops zijn voor beginnende én gevorderde beeldhouwliefhebbers 

- iedereen wordt op zijn of haar eigen niveau door mij persoonlijk begeleid 

- er wordt in de workshops enkel handmatig gebeeldhouwd 

- alle dagen gaan door, er is geen minimum, wel een maximum aantal van 6 deelnemers per dag 

- voor alle deelnemers is er een mooie ruime werkplek beschikbaar 

- er kan zowel binnen als buiten gewerkt worden, het atelier is in de winter verwarmd 

- op voorraad aanwezig in het atelier: albast, serpentijn, speksteen, kalksteen, Belgisch hardsteen  

- zelf een stuk steen of een beeld in wording meebrengen naar de workshop is ook mogelijk 

- deelnemers brengen zelf een lunch mee naar de workshop 

- in het atelier staat de hele dag koffie, thee en vers appelsap uit eigen boomgaard voor je klaar 

- heb je nog vragen stuur mij dan een email , ik beantwoord graag al je vragen. 

 



 
 

 

Wekelijkse Cursussen  
Ik geef komend cursusjaar 3 blokken van 10 lessen van 2,5 uur. 

Het cursusjaar start op 5 oktober 2022. 

Op mijn website vind je meer informatie over de cursussen. 

 

Momenteel zijn er op de donderdagavond 2 plekken vrij.  

Heb je interesse in een plekje op de donderdagavondcursus, wil je liever pas later dit 

cursusjaar op les komen, wil je graag een plekje op de wachtlijst hebben of heb je een 

andere vraag stuur mij dan even een email (zie onderaan deze Nieuwsbrief). 

 

Blok 1 Herfstcursus:         05-10-2022 t/m 16-12-2022 

Blok 2 Wintercursus:        11-01-2023 t/m 24-03-2023 

Blok 3 Voorjaarscursus:   29-03-2023 t/m 09-06-2023 

 

Alle lesdagen en lestijden: 

Woensdagmorgen 10.00 tot 12.30 uur  

Woensdagmiddag 13.15 tot 15.45 uur  

Donderdagavond 19.30 tot 22.00 uur  

Vrijdagmorgen 10.00 tot 12.30 uur  

 



 
Het atelier en de boomgaard van bovenaf gezien. 

 

Heel graag tot ziens in Lienden op de Burgemeester Houtkoperweg 1. 

 

Met hartelijke groet,  

Anneke Wessels 
 

Ken je iemand die deze Nieuwsbrief ook zou willen ontvangen stuur deze Nieuwsbrief dan 

alsjeblieft door. 
 

 
 
Locatie:            Burg. Houtkoperweg 1, 4033 BJ Lienden 

Telefoon:          06 4986 0575 

Email:              info@annekewessels.nl 

Website:           https://www.annekewessels.nl 

Facebook:        https://www.facebook.com/atelierannekewessels 

Instagram:        https://www.instagram.com/atelierannekewessels 
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