
  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..." 

"Ik ben van plan later zelf het modevak in te stappen en een 
eigen atelier te beginnen. Ik wil alvast kennis maken met het 
modevak Opleidingen worden elders verzorgd. 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..." 

Dat alles biedt jou: 
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Samenwerking 

" 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".  

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:  

  

 

 

Langewijk 284, Dedemsvaart 

 

Het noemen van bovenstaand bedrijf is om aan te 
tonen dat er een goede samenwerking is, die in 
jouw voordeel kan zijn. Het verplicht je evenwel tot 
niets. 
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Praktijk 

Modevakschool Betsie Sliekers richt zich in de eerste plaats 
op cursisten, die gedurende een morgen, middag of avond 
onder deskundige begeleiding zelf kleding willen maken. 
Gezelligheid speelt daarbij een heel belangrijke rol.  

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

Modevakschool Betsie Sliekers garandeert je:  
Kleine groepen. Goede, degelijke en zeer moderne machines. 
Vakliteratuur ter inzage en een kop koffie op zijn tijd. En 
natuurlijk een gezellig ingericht atelier. 
Modevakschool Betsie Sliekers is een parttime opleiding die 
loopt van oktober tot en met april. In de zomermaanden 
worden geen lessen gegeven en ook niet tijdens de 
schoolvakanties. 
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