Lesgeld per maand:

En dan nog dit:

(vanaf 1 september 2014)

Het tempo van de cursus wordt maar door één persoon
bepaald: UZELF

Elke les duurt twee uur
Lesgeld

€ 41,00

Modevakbladen zijn altijd voorradig en er mag onbeperkt
gebruik van gemaakt worden.

Gebruik vakliteratuur

gratis

Benodigdheden voor de knip- en naailessen:

Koffie en/of thee gratis in Dedemsvaart
Gebruik lockmachine per kledingstuk € 2,50
Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. Gedurende
de zomermaanden (juli en augustus) wordt geen lesgeld
berekend.
Hebt u interesse, bel even of kom eens vrijblijvend langs. U
kunt dan alle informatie krijgen die er is.
Onthoud maar:

Modevakschool Betsie Sliekers
Telefoon 0523-611111

Schaar, centimeter, spelden, garen, naalden,
kleermakerskrijt, raderwieltje, tornmesje en
patroontekenpapier.
Benodigdheden voor het patroontekenen:

Modevakschool
Betsie Sliekers
De Aak 98
7701 LC Dedemsvaart

A4 tekenpapier, A4 insteekhoezen, multomap, potlood H of
HB (niet zachter), rood en blauw vulpotlood, gum,
metermaatje, puntenslijper en klein papierschaartje met
scherpe punt.
In beginsel bepaalt uzelf op welk moment van de dag u deel
wilt nemen aan de lessen of opleidingen. Er is ook altijd een
mogelijkheid om in een groep in te stromen. Dus, of u
voorkeur hebt voor de morgen, de middag of de avond is
helemaal uw eigen keuze en uitsluitend afhankelijk van de
hoeveelheid aanmeldingen voor een bepaald dagdeel. Wij
horen het graag van u..
De lestijden in Dedemsvaart staan wel vast:
's Morgens
van 9.30 tot 11.30 uur
's Middags
van 13.30 tot 15.30 uur
's Avonds
van 19.30 tot 21.30 uur

Telefoon 0523-611111

E-mail: modevakschool.betsie@sliekers.nl
www.modevakschool.betsie.sliekers.nl

Buiten Dedemsvaart kan bij voldoende belangstelling voor
een aparte groep afzonderlijk een plaats en tijd worden
vastgesteld.

De gezelligste opleiding voor alle ZELFMAAKMODE

De gezelligste opleiding voor alle ZELFMAAKMODE

Voor wie
"Wat lijkt het mij leuk om dat soort kleding ook te kunnen
maken! Maar dat zal voor mij wel niet weggelegd zijn. Ik ben
zo onhandig met naaien...", zegt de één
"Vooral de baby- en kinderkleertjes zou ik zo graag zelf willen
maken...", zegt de ander
"We moeten op de kleintjes letten. Waarom zou ik dan niet
proberen zelf eigen kleding te leren maken..."
"Het modevak is een echte hobby van mij, dus ik ga een stap
verder dan de eenvoudige kleding..."

Samenwerking

Praktijk

" Het modevak is aan een enorme verandering onderhevig.
Elk jaar verschijnen nieuwe modevormen en nieuwe
modekleuren. Dit vraagt voor de Modevakscholen een
uiterste inspanning om "bij te blijven".

Modevakschool Betsie Sliekers richt zich in de eerste plaats

Door aansluiting bij de Modevakschool Nationaal worden
aan de cursisten de nieuwste technieken, de laatste mode en
nieuwe materialen aangeboden.
.
De cursisten maken gebruik van de aanwezige moderne
naaimachines en de lockmachine. Veel apparatuur werd
geleverd door:

Bij Modevakschool Betsie Sliekers kan men zich
aanmelden voor de tips- en trucs bijeenkomsten, waarbij u
vaardigheid op specifieke onderdelen kunt opdoen. Handig
voor uw eigen creaties.

Dat alles biedt u:

Modevakschool Betsie Sliekers

Langewijk 284, Dedemsvaart

Veel goede samenwerking is er altijd geweest met:

De Aak 98, 7701 LC Dedemsvaart
Telefoon 0523-611111

De gezelligste opleiding voor alle ZELFMAAKMODE

Modevakschool Betsie Sliekers garandeert u:
Kleine groepen. Goede, degelijke en zeer moderne machines.
Vakliteratuur ter inzage en een kop koffie op zijn tijd. En
natuurlijk een gezellig ingericht atelier.

"Ik ben van plan later zelf het modevak in te stappen en een
eigen atelier te beginnen. Ik wil mijn diploma's zien te halen.
Een atelier aan huis vergt relatief weinig investering..."
"Het lijkt mij bijzonder aangenaam om met een klein groepje
gezellig een paar uur actief te zijn in het modevak..."

op cursisten, die gedurende een morgen, middag of avond
onder deskundige begeleiding zelf kleding willen maken.
Gezelligheid speelt daarbij een heel belangrijke rol.

Zwingel 2, Hardenberg
Het noemen van bovenstaande bedrijven is om
aan te tonen dat er een goede samenwerking is,
die in uw voordeel kan zijn. Het verplicht u
evenwel tot niets.

Modevakschool Betsie Sliekers
De Aak 98, 7701 LC Dedemsvaart
Telefoon 0523-611111
Bank: NL 75 ASNB 085 07 55 190
De gezelligste opleiding voor alle ZELFMAAKMODE

