VILTWORKSHOP
De viltworkshops op 14 en 28 februari waren een succes. De eerste avond
waren er 8 dames die de beginselen van het vilten wilden leren. Dat is
gelukt er zijn mooie vilt kunstwerken gemaakt. Een aantal dames gaf aan
ook mee te willen doen met de volgende workshop. Ook die avond waren
er 8 deelnemers. Er zijn schilderijtjes gemaakt, balletjes en kralen.
We zijn enthousiast en gaan op een mooie zomeravond nog eens vilten en
dan misschien een echt schapenvacht bewerken tot een lekker kleed!

LEESKRING
Het leek Annemiek en mij een leuk idee toe om weer eens een leeskring
in Goingarijp op te zetten. In overleg met P.B. is er in februari in de
Klokkenstoel een literaire avond geweest. Jammer genoeg was er op
dezelfde avond nog een activiteit gepland zodat het aantal deelnemers
wat tegenviel. Maar desondanks hebben we een gezellige avond gehad.
We hadden twee korte verhaaltjes uitgezocht zodat het lezen niet teveel
tijd in beslag nam. Annemiek en ik hebben geprobeerd wat informatie
over de twee schrijvers te geven. Daarnaast stelden we wat vragen over
b.v.
- Wat is voor jou het thema/kern van dit verhaal ?
- De manier van schrijven/ woordkeus sprak je dit aan of juist niet ?
- Spreekt het thema je aan of niet ?
- Welke gevoelens kwamen er bij je op tijdens het lezen ?
- Herkende je dingen ,voelde je aansluiting, verwantschap,?
- Is er een beeld wat je “meeneemt”, waarvan je denkt dat het je
bijblijft?
- Waarom moest dit verhaaltje geschreven worden.
Door deze vragen heb je wat een leidraad om over de gelezen tekst te
discussiëren. Het leuke hiervan is dat iedereen verschillende dingen uit
dezelfde tekst haalt en er soms hele andere gedachte bij heeft. En juist
om daarover te gaan praten kan heel verrijkend zijn.
Dus…………..
Leek het ons leuk om te proberen een leesclubje op te zetten. Er zijn nu
negen mensen die zich hebben opgegeven dus dat is een mooi aantal. Wij
hebben nu een klein boekje uitgekozen dat momenteel rouleert en dat we
op 9 mei zullen bespreken. Ook zullen we dan gaan bespreken hoe we
verder gaan. Oant sjens, Annemiek en Anna Boukje

