Creatief

Plaatselijk Belang 2019

De komende maand heeft de werkgroep Creatieve Workshops van de Activiteitencommissie
weer enkele inspirerende workshops in petto.

Wat gaan we doen?
Donderdag 14 februari om 19.30 uur: Workshop vilten
We hoeven niet allemaal een ‘Claudy Jongstra’ (Kunstenaar van het jaar 2019) te worden:
kennismaken met de basistechniek van vilten is een feest! Onder begeleiding van Jellie gaan
we aan de slag met wol, garens, olijfzeep én: onze handen.
•
•
•

Waar: B&B De Klokkenstoel (ingang op het terras, naast het restaurant)
Eigen bijdrage: € 10,- (inclusief materiaalkosten, koffie/thee)
Aantal deelnemers: minimaal 5 maximaal 10

Donderdag 28 februari om 19.30 uur: (vervolg) Workshop vilten
Kun je niet op 14 februari of ben je nog niet uitgevilt? Geen probleem: ook op deze
donderdag kun je weer onder begeleiding van Jellie aan de slag.
•
•
•

Waar: B&B De Klokkenstoel (ingang op het terras, naast het restaurant)
Eigen bijdrage : € 10,- (inclusief materiaalkosten, koffie/thee)
Aantal deelnemers: minimaal 5

Donderdag 28 februari om 19.30 uur: Literair café
Vorig jaar was het een succes, nu hopen wij wederom op literaire verkenning te gaan. Laat je
verrassen door het thema en de periode die Anna Boukje en Annemiek hebben uitgekozen.
Luister en ervaar hoe je je geest kunt verrijken met gedachten en uitdrukkingen van
anderen. Voorkennis is niet vereist!
•
•
•

Waar: B&B De Klokkenstoel (ingang op het terras, naast het restaurant)
Eigen bijdrage
: € 5,- (inclusief koffie/thee)
Aantal deelnemers: minimaal 5

Boekbespreking aan de keukentafel op 19 of 21 maart om 19.30 uur
Misschien komt het er weer eens van: een leesclub in het dorp! In de wandelgangen hebben
wij beluisterd dat daar belangstelling voor is. Als je daar belangstelling voor hebt (ook als je

op 28 februari niet aanwezig kunt/wilt zijn bij het literair café) geef je dan op. Annemiek
zorgt dat deze bijeenkomst bij voldoende belangstelling doorgaat.
•
Waar: in het dorp (wordt na 28 februari bekendgemaakt)
•
Eigen bijdrage : nader te bepalen
•
Datum: 19 of 21 maart (wordt na 28 februari bekendgemaakt)
•
Aantal deelnemers: vrij

Geef je op voor 7 februari via de mail aan Jellie van Houten, of stop de strook in de
brievenbus op Rypwei 9. Voor vragen kun je terecht bij Annemiek en Jellie.
We kijken uit naar jouw komst!
Oant sjen,
Namens de Activiteitencommissie
Annemiek Wierdak, 0566-850155
Jellie van Houten 06 46521273 jelvanhouten@hotmail.com

---------

-------------------------------------

-------------------

Ja! ik geef mij op voor:
o Viltworkshop op 14 februari
o Viltworkshop op 28 februari
o Literair café op 28 februari
o Leesclub dinsdag 19 of donderdag 21 maart
Naam:…………………………………………………………………………………………………
Email:…………………………………………………………………………………………………
Telefoon:…………………………………………………………………………………………….
De deelnemers bijdrage wordt contant op de bijeenkomst voldaan!
Inleveren bij : jelvanhouten@hotmail.com
Of in de bus op Rypwei 9
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