
BROCHURE  OPLEIDINGEN

... The best
investment you
can make is in

yourself ...



OVER MIJ

'EEN CREATIEVE BEZIGE BIJ'

Ik ben Marijke, een geboren en
getogen Hoegaardier, mama van

twee stoere kapoenen en
gepassioneerd ondernemer. Van

opleiding ben ik pedagoge, make-up-
& hairartist en fotograaf.  Mijn

expertise van mijn hoofdberoep:
adjunct-directeur in een secundaire
school combineer ik graag met mijn
kennis en passie voor make-up in de

opleidingen die ik aanbied in de
EventHoeve

Droom je van een carrière als make-up artist? Dan

bieden we je met onze opleiding make-up artist

de mogelijkheid om deze droom waar te maken.

Waar wacht je nog op?! We leren je graag alle

basis en gevorderden make-up technieken en we

maken je eveneens wegwijs in hairstyling, zodat je

na afloop van deze modulaire opleiding in staat

bent om complete beauty looks tevoorschijn te

toveren! 

WAT MAG JE

VERWACHTEN?

Leerrijk en verrijkend

De EventHoeve beschikt over  heel wat ervaring in

de organisatie- en eventsector. Alle medewerkers

zijn professioneel opgeleid en beschikken over

allerhande diploma's. Zo is er een professionele

choreograaf, make-up & hair artist en fotograaf.

De tijd en trends staan niet stil, elk jaar volgen we

verschillende opleidingen om jullie ervaring nog

leuker te maken. 

Deskundig en professioneel

 Leren en plezier gaan hand in hand in de

EventHoeve. In onze hoeve creëren we een

huiselijke sfeer en zetten we in op fun, teamspirit

en verbondenheid. We zijn trots op

onze persoonlijke aanpak die onze klanten steeds

opnieuw waarderen.

Plezier en genieten

'Wake up and make-up...'
 



In deze 16-pieces brush set vind je alles wat je nodig hebt om

jouw make-up producten aan te brengen, nu samen met een

mooie rosé- gold koker. Goede borstels zijn essentieel, want ze

besparen je veel werk en verspillen geen kostbare make-up.

Brush set met gratis koker.

 

Nu voor €360 met GRATIS koker

stap 1 :  schrijf je in voor een opleiding

Wil je starten als professioneel make-up
art ist? Investeer dan in jezelf  én in
professioneel materiaal .  Wanneer je een
opleiding bi j  de EventHoeve hebt
geboekt ,  kan je professionele sets aan
heel voordel ige pri jzen aankopen.  

E E N  P R O F E S S I O N E L E

S T A R T ?

Welke opleiding sluit  het best aan je
wensen, noden en voorkennis? Heb je
nog geen ervaring en kennis ,  k ies dan
voor de insta make-up cursus. Hier in
komen al le basistechnieken aan bod.
Heb je de basis al doorlopen of heb je al
wel wat ervaring? Kies dan voor de start
to makeup day opleiding. 

stap 2 : schaf je eigen professionele

borstelsset aan



Insta make-up
 

With a good
make-up brush,
every women

can be an artist...

Hygiëne en productkeuze
Soorten kwasten
Concealer & fond te teint
Natural eyes

Duur: halve dag (3,5 uur)
voor groepen van vier tot acht personen
Individuele begeleiding
Geen modellen nodig, we oefenen op elkaar
Inclusief BTW, materiaal en make-up, cursus,
gratis parking

Onze  Insta make-up opleiding bestaat uit
één module en is een uitgelezen kans om de

basis van professionele make-up te leren
kennen. Zo zet je in geen tijd een flinke stap

voorwaarts naar een succesvolle visagie
carrière. De demo’s en oefenmomenten

maken deze make-up opleiding heel
praktijkgericht. Professionele experts delen

graag hun knowhow met jou. Daarnaast krijg
je constante begeleiding en feedback. Je
staat er dus geen moment alleen voor. 

Thema's in deze les: 

 
 

€150 p.p.
 

 'De  Insta  make-up op l e id ing  i s
e en  e chte  aanrader .  Op kor t e  t i jd

heb  ik  vee l  b i j g e l e erd .  
Lore  B. .  



Start to make-up day

Blending is my
cardio...

 make-up leren aanbrengen die past bij
het moment van de dag?
 weten hoe je klanten laat stralen op het
werk, op school of bij sollicitaties?
 weten hoe je klanten doet schitteren op
feestjes en etentjes?
 aan de slag gaan met je passie voor
beauty en cosmetica?
 snel starten als professioneel make-up
artist? 

Elke gelegenheid vraagt een andere soort
make-up. Overdag kom je graag verzorgd en

professioneel over terwijl je tijdens een
avondje uit voor een uitdagende look wil

gaan. Met onze cursus: start to make-up leer
je hoe je jezelf en anderen opmaakt voor elke

gelegenheid.
Tijdens deze praktijkgerichte opleiding leer je

stap voor stap de basis van een verzorgde
make-up. En dat in een speciaal uitgeruste

visagieruimte met grote hollywoodspiegels. 
Dankzij deze opleiding zet je zelfverzekerd je
eerste stappen binnen de wereld van beauty

en fashion!
 

Wil jij...

Dan is de start to make-up opleiding zeker
iets voor jou!

 

€275 p.p.



Even alles
op een
rijtje

 

insta make-up start to make-up

Vooropleiding: Insta makeup 
Duur: twee halve dagen (7 uur)
voor groepen van vier tot acht personen
Individuele begeleiding
Geen model len nodig,  we oefenen op
elkaar
Inclusief BTW, materiaal en make-up,
cursus,  gratis parking

€275
Geen vooropleiding nodig 
Duur: halve dag (3.5 uur)
voor groepen van vier tot acht personen
Individuele begeleiding
Geen model len nodig,  we oefenen op
elkaar
Inclusief BTW, materiaal en make-up,
cursus,  gratis parking

€150



Producten
 

Mineralen make-up

Bellapierre

Cruelty free = niet getest
op dieren

Vegan borstels

Aanbevolen door
dermatologen

bio balance

Verzorgingsproducten z i jn
opgebouwd uit essentiële

ol iën,  algen evenals
plantenextracten en -ol iën

Hypoal lergeen

Voor onze make-up
workshops en opleidingen
werken we enkel met hoog

kwalitat ieve natuurl i jk
producten. 

 
 

Vol ledige dekking van al le
huidtypes

Professionele producten
exclusief beschikbaar in

erkende insituten

*Al le producten kunnen indien gewenst ook ter
plaatse of via de webshop aangekocht worden.



Wist je al dat

je bij de

EventHoeve

ook terecht

kan voor...

 

... KIDS & CAKESMASH FOTOGRAFIE
Glinsterende oogjes, speelduivels, wilde haren, lachende

gezichtjes,koppigaards, buiten spelen, ... één en al plezier
tĳdens een fotoshoot bĳ de EventHoeve.Echte emoties,
echte liefde, genietend van het moment,  vastgelegd op

beeld.
 
 
 
 
 

€105

Op je huwelĳksdag komt alles samen, de hele familie is
erbĳ, mama pinkt een traantje weg, papa is apetrots en

later gaan de vrienden compleet uit de bol. Breng de grote
en kleine belangrĳke, ontroerende momenten in beeld.

 
Wil je graag meer info? Vraag onze brochure aan en maak

een afspraak voor een, vrĳblĳvend, kennismakingsgesprek.
Ik leg jullie graag alles uit met een koffie'tje en een

koekske ;)
 
 
 

... HUWELIJKSFOTOGRAFIE
Gave familiefoto’s..., wie wil dat niet? Ik maak spontane

foto's, met een tikkeltje humor, net even anders dan
andere. De titel zegt het zelf, familie en plezier

gecombineerd in een foto. Mĳn ongedwongen manier van
werken geeft de foto’s een authentiek en spontaan

karakter.Een familiefoto maken we samen. Door veel
interactie, leuke momenten en emotie krĳg je de leukste

spontane foto's.
 
 

€105

...FAMILIEFOTOGRAFIE



CONTACT

Pastorijstraat 47

3320 Hoegaarden

Tel: 0486 16 34 98

info@eventhoeve.be

www.eventhoeve.be

JE KREEG HEEL WAT INFO OVER
ONZE PROFESSIONELE
OPLEIDINGEN... 

LET'S MEET! ;)EN NU?
DATUM VASTLEGGEN
 Zo zijn we zeker van de
beschikbaarheid


