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INTERESSANTE IN-

FORMATIE 

 Nulerenhaken   is 

kleinschalig en 

laagdrempelig 

 De cursus starten  

op de datum die jou 

uitkomt 

 Gemengde groepen 

laten je zien wat 

anderen doen 

 Kies de materialen 

die jij wil 

Goede start nulerenhaken  

 In juli 2016 ben ik van start gegaan met het plan om nu leren 

haken op te richten en cursussen en workshops op haakgebied 

te gaan geven in Ede en  omgeving. 

De opzet was mij gelijk helder, het moest zodanig zijn dat het 

voor iedereen bereikbaar  zou zijn om te leren haken en leuke 

dingen te kunnen volgen. Mijn motto is dan ook kleinschalig en 

laag drempelig. Kleinschalig betekent niet alleen  groepen vn 

maximaal 5 personen, ook voldoende aandacht en begeleiding 

voor iedere cursist. Laagdrempelig houdt in dat  de prijzen van 

cursussen niet te hoog liggen en dat iedere cursist vrij is in het 

aanschaffen van eigen materialen die passen bij die persoon. 

Toen ik dat eenmaal duidelijk voor ogen had was het idee heel 

snel geboren en kon ik gaan werken aan voorbeelden en 

ideeen. In de zomervakantie van 2016 heb ik dan ook tal van 

ideeen uitgewerkt . Tegelijkertijd heb ik een website gebouwd 

die voldeed aan mijn wensen. 

Na de zomer ben ik van start gegaan. De eerste cursisten zijn 

allemaal enthousiast over de cursus die ze volgen en een aan-

tal hebben inmiddels hun cursus voltooid. De cursisten vari-

eeren in leeftijd van jong tot oud. 

Zo aan het eind van 2016, na 5 maanden nulerenhaken, kan ik 

zeggen dat het begint te lopen. Ik ben tevreden over die eerste 

5 maanden. Het heeft me veel positieve energie gegeven. 
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Paasproject 2017 

.Zoals op de website al eerder bekend is gemaakt start er half ja-

nuari een paasproject. Dit project gaat zorgen voor veel haakple-

zier. We gaan haken voor de Pasen. Het project zal bestaan uit ver-

schillende dingen die je kunt haken om de paastafel sfeervol te 

dekken. 

Je kunt kiezen uit verschillende dingen; een eiermand voorgekook-

te eieren, een paaskonijn met mandje voor chocolade-eieren, eier-

warmers  , versiering voor de paastak en een loper om de paastafel 

feestelijk te dekken.  En natuurlijk een heus paaskonijn. Je kunt er 

voor kiezen om bepaalde dingen te haken, je kunt er ook voor gaan 

om alles te haken. 

In het voorbeeld dat ik heb gehaakt heb ik alles in lieve pastelkleu-

ren gehaakt, passend bij mijn servies. Doordat je zelf de materia-

len gaat kopen kun je alles aanpassen aan je eigen smaak. 

Je kunt vanaf heden inschijven voor dit paasproject via de site. Het 

project startt op de dinsdagmorgen, dinsdagmiddag, dinsdagavond 

en donderdagavond. De kosten bedragen 60 euro. Dit is exclusief 

materiaal, inclusief koffie of thee. 

Hieronder een aantal ideeen die in het paasproject zitten. 

 

 



Haakontmoetingen 2017 
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Ook dit jaar zullen er haakontmoetingen zijn. Deze haakont-

moetingen zijn bedoeld voormensen die graag haken maar 

niet specifiek een cursus willen volgen bij nulerenhaken. 

Tijdens deze haakontmoetingen brengt u uw eigen haakwerk 

mee. Het kan zijn dat u gewoon lekker wilt haken, maar het 

kan ook zijn dat u even hulp nodig heeft om verder te kunnen 

met uw haakwerk. Tijdens deze ontmoetingen kunt u hulp vra-

gen  om een probleem op te lossen. Ik geef tijdens de haakont-

moetingen geen les, maar help wel om weer verder te kunnen. 

De haakontmoetingen voor de komende 3 maanden zijn ge-

pland op; 

Donderdagmiddag 12 januari 13.30-15.30 uur 

Maandagmiddag 30 januari 13.30-15.30 uur 

Vrijdagmorgen 24 februari 10.00-12.00 uur 

Vrijdagmorgen 10 maart 10.00-12.00 uur 

De kosten bedragen 5 euro per keer incl. koffie of thee. Alle 

haakontmoetingen worden gehouden aan de Bremlaan 25 in 

Ede. 

Er kunnen max. 5 personen per keer deelnemen. Graag van te 

voren aanmelden via info@nulerenhaken.nl o.v.v. naam en 

datum haakontmoeting. 

. 



Nieuws over lesrooster 
.Ook in 2017 zijn er veel mogelijkheden om een cursus of workshop te volgen 

bij nu lerenhaken. Om zoveel mogelijk mensen een kans te bieden kun je op 

verschillende dagen een cursus starten; maandagmiddag, dinsdagmorgen, 

dinsdagmiddag , dinsdagavond of donderdagavond. Op al deze dagen kun je 

dus de cursus starten die je graag zou willen. Bovendien is het mogelijk om 

elke week in te stromen dus  wanneer jou dat uitkomt. Er is geen vaste begin - 

en einddatum. 

Om in te schrijven ga je naar het kopje inschrijven op mijn site 

www.nulerenhaken.nl. Je geeft daar aan welke cursus je wil volgen en op 

welke dag o.v.v. je naam.  Je kunt mij ook rechtstreeks een mailtje sturen in-

fo@nulerenhaken.nl Je krijgt dan zo snel mogelijk antwoord en ook een digi-

tale folder van je cursus. In de folder vind je 

alle info van decursus en een materiaallijst. 

Bij alle cursussen koop je zelf de materialen.  

Koffie en thee zitten altijd bij de prijs in. 

 nulerenhaken.nl 

Bremlaan 25 

 

 

Telefoonnr.: 06-

81936542 

 

E-mailadres: 

info@nulerenhaken.nl 

Website: 

www.nulerenhaken.nl 

Facebook:Nulerenhaken 


