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“Craft Time Is The Best Time”

Powertex is begonnen als textielverharder maar is
ondertussen uitgegroeid tot een universeel 
Mixed Media product voor hobby en kunst.

 
Powertex kent heel veel mogelijkheden, dat is de

kracht maar ook meteen de valkuil. 
Er zijn zoveel mogelijkheden en technieken, dat je

snel de weg kwijtraakt in al zijn mogelijkheden.
 

In deze gecertificeerde opleiding ga ik je alles leren. 
Jij brengt het in de praktijk en 
creëert meteen je eigen stijl.

Wilma Kielstra
Powertex Academy Nederland

Powertex- groothandel  
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Jij bent al creatief en het lijkt je leuk om dit over te
brengen aan iedereen die het maar wil leren.

 
Misschien wil je hiervan wel je beroep maken of een

centje bijverdienen.
 

Je hoeft er de deur niet voor uit, heerlijk vanuit je eigen
huis workshops geven.

 
Nu denk je misschien maar dat is een heel grote

investering, dat kan ik niet betalen! 
  

Dat hoeft het niet te zijn. Je hebt vast zelf al een
hobbyruimte, want jij bent al een creatief persoon. Je
leert je cursisten beelden maken, schilderijen en nog

veel meer. Eventueel kun je ook nog de producten
verkopen aan je cursisten en heb je

nog een extraatje erbij. Je creativiteit wordt breder en
rijker en je verdient er nog wat aan.

 
Na een Powertex opleiding heb je een basiskennis en

meteen al je eerste modellen voor je eigen
workshops/cursussen die jij kunt gaan geven aan jouw

cursisten.
 

Een officieel Powertex docent certificaat en
naslagwerk zitten in de prijs inbegrepen.

 
Waarom zal je dan niet een Powertex docent worden?
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De opleiding: 
   

Is niet een reeks van workshops, maar is veel meer. 
 

Ik leer je technieken en jij ontwikkelt je eigen stijl. 
 

Oefening is hierbij een belangrijke zaak.
 

De gehele opleiding duurt 10 volle praktijkdagen. 
 

Welke je kunt aanvullen met losse thema
techniekdagen. 

 
Want zoals je vast wel weet, oefening baart kunst!
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De gehele opleiding is verdeeld over 
10 volle praktijkdagen.

 
Volgen op, je beschikbaarheid, of de aangeboden

data, je eigen ritme en budget. 
 

Verspreid over een periode naar eigen keuze.
 



De onderwerpen en technieken die jij gaat leren!
 
* Stoffen
* Opbouw beelden
* Stone Art
* Easy 3D Flex
* Rusty Powder
* Powerwax
* Liquid Power
* Structuren
* 3D Sand & Balls
* Powerprint
* Kleuren
* Brushen
* Decoupage
* Mixed Media
* Schilderen met Powertex
* Opbouw schilderijen
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Voor wie geschikt?
 

Voor degene die meer willen met Powertex en 
alle ins en outs willen leren

 
- Zijn creativiteit wil ontwikkelen en Powertex

technieken te leren of uit te breiden
 

- Zelf Powertex workshops wil gaan geven in 
eigen atelier

 
- De verkoop van Powertex creaties via 

kunstmarkten, internet of galeries
 

 
Powertex Academy Nederland



Bij een positieve afsluiting van de gehele opleiding,
 

Waarbij je wordt beoordeeld op je groei en 
technische vaardigheden ontvang je het

Master certificaat.
 
 

Je moet dan wel aan de volgende eisen voldoen:
 

- Alle opleidingsdagen hebben gevolgd
 

- Alle opdrachten met een voldoende 
beoordeling afsluiten

 
- Ik heb een groei in je persoonlijke creativiteit

kunnen constateren
 

- We overleggen regelmatig zodat je niet voor
verrassingen komt te staan

 

Gecertificeerde
opleiding Powertex

 
Powertex Academy Nederland



Wilma Kielstra, geboren in Veldhoven.
 Ik ben getrouwd met een lieve man die mij

steunt bij al mijn activiteiten en samen hebben wij
2 dochters, 2 schoonzonen,

2 kleinzonen en 2 kleindochters.
  

Ik heb vanaf 1997 een eigen atelier en ik geef
cursussen en workshops in diverse creatieve

mogelijkheden zoals o.a. Powertex,
(decoratief)schilderen, boetseren, mixed

media en nog veel meer.
 

Sinds 01-01-2020 ben ik officieel gecertificeerd
Powertex trainster Nederland en dat is

ook het liefste wat ik doe, lesgeven in Powertex, in
mijn atelier en sinds 2017 ook online.
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Over mij 



Kort samengevat:
 
 

De opleiding bestaat uit 10 praktijk lesdagen.
 

Verspreid over een periode naar eigen keuze.
 

 Persoonlijke begeleiding
 

Tussentijdse certificaten
 

Bij een positief afsluiten van de gehele opleiding
ontvang je een Master certificaat.

 
Start opleiding: 

 
Kijk op de website of in overleg.

 
Kosten opleiding:

 
€ 125,00 inclusief BTW per dag

(Wanneer je een KvK nummer hebt kun je de 
BTW aftrekken)

 
De opleidingsdagen zijn inclusief de materialen,

lesgeld en een lunch.
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Geschikt voor particulieren, cursusleidsters,

winkeliers en kunstenaars
 

Waarom aan een thema - techniek dag deelnemen?
 

- Je bent nieuwsgierig 
- Je bent een echte Powertex fan 

- Je wilecht alles leren
 

Ook voor een Gecertificeerd Powertex docent welke
nog volgens het oude programma werd opgeleid. 

 
Zorg dat je op de hoogte blijft van de nieuwigheden,

zodat jij de workshops met de nieuwste
technieken en producten kunt vullen. 

 
Want je wil tenslotte toch expert blijven door bij 

te scholen.
 

Op deze dagen leer je diverse Powertex technieken.
 

Ik deel dan verschillende technieken, product info,
tips en trucs en we brengen ze in praktijk.

 
Nieuw ofgecertificeerde docent, dan krijg je bij het

volgen van een thema- techniekdag, per product- of
thema een Powertex Certificaat op Naam.

 

Powertex Thema &
Techniek dagen

 
Powertex Academy Nederland



 
Alle workshops, opleidingen, thema- techniek dagen

worden gegeven bij: 
 

Powertex Groothandel & Academy Nederland
 

(hal achter) Oirschotsedijk 6
 

5513 AR Wintelre (Nederland)
 (nabij Eindhoven Airport)

 
Vragen: stuur een mailtje naar 

 
info@powertex-groothandel.nl of

bel 06 51047164
 

Gecertificeerde
opleiding Powertex

 
Wilma Kielstra

Powertex Academy Nederland
Powertex- groothandel


