
(Concept) Cursussen ‘schone kunsten’ in Maliskamp 

  

Wilt U ook een levendig kerkgebouw in Maliskamp, wilt U ook 
uw gedachten vormgeven, vindt U het ook prachtig om de 
Maliskampse kerk tot een kunst- en cultuurwerkplaats te maken 
voor de hele wijk? 



Zo’n werkplaats geeft de mogelijkheid om een hobby uit te 
oefenen, elkaar te ontmoeten en te helpen. Met een aantal 
mensen willen we de schouders zetten onder het renoveren 
van de Maliskampsekerk en daarna toewerken naar een groter 
resultaat, een blijvende innovatieve impuls aan de bouwsector. 

Natuurlijk moet het monumentale kerkgebouw gerestaureerd. 
Bezien in dit licht, spreekt het U wellicht aan dat, terwijl U zich 
bekwaamd in een van de onderstaande ambachten, U het 
daaruit voortkomende werkstuk beschikbaar stelt aan het 
kerkgebouw. U leert wat en het kerkgebouw wordt opgeknapt, 
zo snijdt het mes aan twee kanten.  

U kunt U opgeven voor een cursus bij onze kenners in de 
‘werkplaats voor de schone kunsten’: 

Beeldhouwen o.l.v. Mevrouw Hortence de Koter/William v. Lith 

Sierbestraten o.l.v. De heer …. Maas(v.d.Donk Vinkel) 

Sierstucwerk maken (Bjorn Fleuren / ….. in Geffen) 

Metselsierwerk (navraag in Rosmalen) 

Glasbranden, schilderen o.l.v. mevrouw Merel Coenraad 

Groen onderhouden o.l.v. Mevrouw Erna Meijer-Verstappen 

Houtsnijden o.l.v. Mevrouw Thea van Vliet (Henk v.d.Kamer) 

Keramiek o.l.v. Mevrouw Thea van Vliet 

Parketmozaiek o.l.v. vader van Danny v.d. Berg  

Stucwerk beschilderen (prof. Wendy Schoenaker, Warempel) 

Kosten € 200,00 per cursus van 8 lessen inclusief materiaal. 

Voor Maliskamp en door Maliskamp, voor s-Hertogenbosch en 
door s-Hertogenbosch, voor de Meierij en door de Meierij  

Jong en oud zijn welkom, samen bouwen aan een nieuwe 
toekomst. Lokatie: rond en in Bernadettekerk, Maliskamp 

 



 



Aanvang zomer/najaarcursussen 15 augustus a.s., inschrijven 
kan tot 15 juli a.s.  

Aanvang najaar/wintercursussen 15 oktober a.s., inschrijven 
kan tot 15 september a.s.  

Aanvang winter/voorjaarcursussen 15 februari 2014, inschrijven 
kan tot 15 januari 2014 

Aanvang voorjaar/zomercursussen 15 mei 2014, inschrijven 
kan tot 15 april 2014, 

Ik wil de cursus …………………volgen in periode…………      
en geef toestemming éénmalig € 200,00 af te schrijven van 
rekeningnummer………………  

Handtekening: 

Heeft U geen mogelijkheid tot het volgen van een cursus, maar 
wilt U wel bijdragen aan deze plannen voor een levendige 
entree van Maliskamp kunt U ook een bijdrage doneren aan: 
Stichting Hoe verder met de Bernadettekerk, banknummer:                                     
Uw bijdrage zal gebruikt worden voor materialen t.b.v. 
Bernadettekerkverbetering.  

Dit plan wordt ondersteunt door: 

Wijkraad Maliskamp, Vereniging Behoud Bernadettekerk, Initiatiefgroep Maliskamp 

Mijn bijdrage is: 

0  € 10,00     0 € 25,00     0 € 50,00     0 € 100,00     0 € ….. 

Hierbij machtig ik Stichting Hoe verder met de Bernadettekerk 
of Vereniging Behoud Bernadettekerk (penningmeester G.M.T. 
Verstappen) om éénmalig bovenstaand bedrag af te schrijven 
van rekeningnummer:………………… 

Handtekening: 

Tussen 20 mei a.s. en 10 juni a.s. komen wij deze kaart bij U 
ophalen.                                                                                      
U kunt de kaart in de bus doen van ’t Trefpunt, De Meerlaer, 
St.Jozefstraat 1  



 

 

Plangebied Bernadettekerk en het Trefpunt vormt zelf een kerk 

 

Workshopmogelijkheid? 

Schooltuintjes? 

Bewoning Pastorie / van Zoggel Veedijk verstopping e.d.  

 

Verspreiding: Maliskamp, de Hoevens, Sparrenburg, 
Graafseweg. 

  

Dromers, denkers, doeners en durfals.  

 

Onderwijssubsidie. 

 

We are shaping senses : aanzet tot nijverheid, ambachtelijke 
techniek, toegewijde kunst.  

 


