
 

 

Pop-up Workshop 

Woensdag 29 juli 2020 
 

Uniek , éénmalig en op een schitterende locatie 

 

 
 

    
 

Programma 
Workshops 

Namiddag 13.30u – 16.30u 

Avond 18.30u – 21.30u 

 
Juniors, seniors, alle leeftijden, creatieveling of niet,  

iedereen is van harte welkom. 

 

 

 

Workshop prijzen 
Kinderen v.a. 13 € /pp 

 volwassenen v.a. 23€ /pp 

prijzen volgens keuze werkstuk  

 

 



 

 

Locatie 

Berlaarsesteenweg 43 

2560  Kessel 

De vijver licht achter het huis nr.43 en is te voet toegankelijk via de kiezelweg 

Parkeren  op parking - aan de overkant van de straat 

 

 

Drankjes aan democratische prijzen 

Inschrijven vóór zondag 26/7 
 

 

 

 

COVID-19 maatregelen 
 

Ook deze zomer willen we kinderen en volwassenen  enthousiasmeren om deel te nemen aan dit 
buitenlucht event.  We doen er alles aan om ondanks de nieuwe en bevreemdende werkelijkheid 
alsnog  alles op een veilige manier te organiseren en de social distancing te garanderen.  
Het event gaat door in tenten, we zorgen voor maximale verluchting.  
 
We houden  ons aan de volgende regels: 
 

• Kleinere tafels worden opgesteld op 1,5 meter afstand. Families kunnen samen aan eenzelfde 
grotere tafel plaatsnemen.  

• Indien de afstand niet bewaart kan blijven, zal de lesgever een mondmasker dragen.  
• Er wordt gezorgd voor voldoende handhygiëne. 
• Elke deelnemer ontvangt zijn/haar samengesteld pakketje met de nodige materialen. 
• Om zo weinig mogelijk materiaal te moeten delen, gelieve zelf mee te brengen : Haardroger, schaar, 

mesje, zilverpapier, potje voor water, enkele vellen keukenrol 
• Indien we toch  gemeenschappelijke materialen moeten voorzien voor de workshop, zullen we deze 

voor en na de workshop goed ontsmetten. De docent zal bij het in- en uitladen van de materialen en 
bij het overhandigen aan de deelnemers handschoenen dragen. 

• Handschoenen worden door CréaTra voorzien. Gelieve zelf je mondmasker mee te brengen voor 
noodzakelijke verplaatsingen. 

• Bij afwezigheid of afgelasting van het event als gevolg van nieuwe Corona maatregelen, zal het 
pakket worden verstuurd/bezorgd in de vorm van een ‘doe-het-zelf’ formule (= pakket incl. 
materialen, handleiding / video) of kan het werk op latere datum worden afgemaakt bij CréaTra. 
 
 

 

 


