
BUURTATELIER KOCH 
Buurtatelier Koch is een nieuwe creatieve plek in de buurt. Hier worden laagdrempelige 

creatieve en kunstzinnig cursussen aangeboden.  Adres: Robert Kochplantsoen 19. 

Heb je zelf creatief aanbod dat je wil aanbieden in Buurtatelier Koch? Mail of bel dan naar: 

msoeterik@dynamo-amsterdam.nl, 06 49356350 

Aanbod najaar 2022 Buurtatelier Koch 

Het aanbod kan nog groeien hou de website in de gaten!  www.buurtatelierkoch.nl 

Wanneer Aanbod, voor wie en kosten  Meer info en aanmelden  

Maandag  

10.00-14.00 u  

 

Kunst voor je brein 

Ontvangst met koffie/thee, creatieve activiteiten, 

afsluiten met kleine lunch. 

Volwassenen uit de buurt, ook mensen met 

vergeetachtigheid of beginnende dementie en 

hun naasten.    

Je kan ieder moment instappen.  

Vooraf aanmelden. 

Kosten: gratis 

Odensehuis  

0628511907 

michellevaniersel@odensehuis.nl 

Maandag 

19.00-21.30 u   

Cursus Ceramiek handvorming  

Kennismaken met de verschillende technieken 

van handvorming. 

En leer je hoe je glazuur kunt aanbrengen op de 

werkstuk. 

Voor volwassenen.  

Je kan ieder moment instappen.  

Vooraf aanmelden  

6 lessen € 225 

12 lessen €415  

Met stadspas 50 % korting 

Barbara Jans 

0655131644 

barbarajansceramics@gmail.com 

www.barbarajans.com 

 

Dinsdag  

10.00-11.45 u 

Creatief Atelier  

Laagdrempelig creatief aan de slag onder 

begeleiding van een docente beeldende vorming 

Monica Schokkenbroek. 

Voor volwassenen. 

Je kan ieder moment instappen.  

Vooraf aanmelden.   

€ 8.- per keer. 

Met stadspas 50% korting 

 

Monica Schokkenbroek  

CreatiefAtelier19@gmail.com 
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Wanneer Aanbod, voor wie en kosten  Meer info en aanmelden  

Dinsdag   

19.30 -22.00  u  

Start 4 oktober  

Hervind je plezier in het creëren  

Schilder en tekencursus onder begeleiding van 

kunstschilder en illustrator  Rikkert Nusselder.  

Voor  volwassenen. Beginners en meer ervaren 

tekenaars en schilders. 

Vooraf aanmelden.  

€ 175 cursus  + € 15.- materiaal  

Met stadspas 50% korting 

 

Rikkert Nusselder 

info@riknus.nl 

0628974772 

Woensdag  

Middag  

Gitaar en Ukelele lessen 

Voor kinderen.  

Zie verdere info op website.  

Abello Peru 

06-20083564 

abello@abelloperu.com 

www.abelloperu.com 

Zondag   Workshop Keramiek handvormig. 

Elke workshop heeft een thema en bestaat uit 

twee dagdelen. 

Dagdeel 1:  maken van je werkstuk van 14.00-

16.30 u.  

Dagdeel 2: Glazuren van je werkstuk van 11.00-

13.00 u.  

Na twee weken kun je jouw werkstuk ophalen.  

Vooraf aanmelden.  

Kosten € 99   

Met stadspas 50% korting. 

 

Barbara Jans 

0655131644 

barbarajansceramics@gmail.com 

www.barbarajans.com 

 

mailto:abello@abelloperu.com

