
 KLEUR JE LEVEN 

 
 

in “DEN 174” HARENSESTEENWEG 174 te Vilvoorde 

Overal ziet men ze liggen : Kleurboeken voor volwassen. Overal kan je 
zelfgemaakte schilderijtjes kopen, de opbrengst gaat soms naar één of ander 
goed doel. Mandala’s wat is dit? Encaustic-Art nog zo’n nieuwe rage, hoe 
begin je hier aan? Moet je een echte “artiest” zijn om hier aan te beginnen? 
Doet kleur echt iets met jou? Hebben kleuren een betekenis? Krijg je er een 
goed gevoel van? Kan ik dit wel? 

MAANDAG 11 september 2017 
om 18.30u.  

We maken er een echte 2e KLEUR JE LEVEN AVOND van. 

Wie potloden, stiften, verfjes heeft breng ze gerust mee. Oeioei dat moet ik 
nu gaan zoeken of kopen? NEEN hoor we brengen van alles mee!! WE??? 
Sonia en Magda gaan jullie meenemen op een wonderbaarlijke kleurenreis. 
Wie weet zit er wel een Rubens of Van Gogh in jou verscholen. 

Voor wie??? Voor IEDEREEN die een leuke kleurrijke avond wil beleven. 

Wat kost het?? GRATIS dus geen excuses om niet present te zijn! 

 
   ALLEN WELKOM 

 
v.u. coördinatie (W)arm-kracht * luk hollebecq - rollewagenstraat 152 - 1800 peutie 
       mobiel 0498 51 47 54  *  contacttelefoon 0495 45 75 65 
       e-adres: warmkracht@gmail.com * web: www.warmkracht.be     
       www.facebook.com/warmkrachtvzw 
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