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DINSDAG 30 APRIL 

 
Vlinders - Elly Giltjes 
Met Beestenboel gaan wij éen van de mooiste beesten maken die er bestaan: 
de vlinder. Je kunt meerdere vlinders maken die door de lucht fladderen en de 
achtergrond  gaat er mooi uitzien door allerlei kleuren waterverf. Je zult 
verbaasd zijn over het resultaat.  
 
 
 
 
Boetseren van dieren, beesten en monsters - Wendy Ernst 
Stapsgewijs gaan we met chamotteklei vanuit een duimpot een dier, beest of 
monster maken! Je leert hoe je stevig met klei kunt opbouwen, zodat het werk 
gestookt kan worden en na een paar weken kun je je kunstwerk ophalen bij 
Cultuurhuis Wherelant.  
 
 
 
 
 
 

 
Animatie beestenboel - Moniek van der Kaaden 
We gaan animatiefilmpjes maken, dat kan tweedimensionaal en 
driedimensionaal. Iedereen kan zijn eigen film maken met behulp van zelf 
gemaakte kunst of meegebrachte spulletjes. En je leert meteen hoe je thuis ook 
aan de slag kan.  
 
 

 

 

Wozzel zoekt vrienden - Jolanda Smit 

Kom een fantasiedier vilten tijdens de Purvak, met schapenwol, water en zeep. 
Als hij klaar is, past hij over je hand en kun je hem laten bewegen. Misschien 
krijgt jouw fantasiedier wel andere ogen of een andere kleur voeten, of geef je 
hem een gekkere staart! 
 
 
 
 
 
 
 

 
OUDERS: Bullet journal en doodles - Sasja Scheijde 
Een ‘bullet journal’ is een combinatie van een agenda, dagboek en to do-lijstjes. 
Een BuJo is geheel in te richten naar je persoonlijke voorkeuren en esthetiek. 
Doodles zijn tekeningetjes die ontstaan wanneer je aandacht ergens anders is 
en je gedachteloos gaat tekenen. Het doodelen helpt je om te concentreren en 
levert ook nog eens leuke plaatjes op. 
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WOENSDAG 1 MEI  

 
Transparanten: Vliegende Vogels, Vlinders en Vleermuizen - Wendy Ernst 
Een transparant is een, met vliegerpapier opgebouwd, doorschijnend 
lichtschilderij. We gaan stukjes vliegerpapier op elkaar plakken. Wat laat jij in 
jouw lichtschilderij door de zomerse lucht vliegen? Een vogel, een vlinder, een 
zwaluw, een vleermuis, bijtjes of zelfs een draak! We beginnen met het maken 
van de het landschap. Daarna gaan we de dieren in je landschap laten vliegen! 
 
 
 
 
 
Combibeesten en Kunsttakken – Sasja Scheijde 
Ontwerp je eigen combi-beest en wandelende-kunst-takken.  
Het lot bepaalt van welke drie dieren je jij één geheel nieuw beest gaat maken. 
Combineer jij een varken-slag en orka tot een nieuw dier? Of een papegaai-
zeehond en spin? De mogelijkheden zijn eindeloos! Daarnaast kan je van echte 
takken wandelende-kunst-takken maken. Geef ze kunstige pootjes, kleurrijke 
oogjes of geef ze de ultieme schutkleur. Laat je fantasie op de vrije loop gaan! 
 
 
 
 
 
 
 
Animatie beestenboel - Moniek van der Kaaden 
We gaan animatiefilmpjes maken, dat kan tweedimensionaal en 
driedimensionaal. Iedereen kan zijn eigen film maken met behulp van zelf 
gemaakte kunst of meegebrachte spulletjes. En je leert meteen hoe je thuis ook 
aan de slag kan.  
 
 
 
 
Knuffels maken - Jantine Hos 
We gaan onze eigen (beesten)knuffel maken. Met stof, textielverf, borduren, 
naaien, vilten...ieder op zijn eigen niveau en zo mooi als je zelf maar wil! 
 
 
 

 
 
OUDERS: Beschilderd gedicht - Elly Giltjes 
Terwijl de kinderen aan het werk zijn is er voor de ouders en andere volwassenen 
de mogelijkheid om prachtige voorjaarsbloemen te maken. We voegen er een 
grappig of mooi gedichtje aan toe, dat je zelf mag bedenken of kan kiezen uit een 
aantal voorbeelden. De bloemen worden gemaakt van zwarte fineliners, dunne 
zwarte viltstift of zwarte inkt en de kleuren aangebracht met ecoline voor een 
mooi resultaat. 
 
  



PurVak mei-vakantie 2019 
 
 
DONDERDAG 2 MEI 

 
Onderwaterdieren - Elly Giltjes 
Met Beestenboel maken wij mooie dieren onder water. Eén van de mooiste 
diersoorten zijn kwallen die doorzichtig zijn en met prachtige kleuren. Jij kunt ze 
tekenen met krijt en daarna met waterverf de kleuren aanbrengen. Daarna 
schilderen we het water, met allerlei tinten. Ook groeien er onder water planten en 
er zwemmen kleine visjes. Kijk eens wat een mooi resultaat het wordt! 
 
 
 
 
 
 
 
Jungle-groeikunstwerk - Sasja Scheijde 
Bij ons in de foyer vind je een saaie en kale jungle. Deze gaan wij samen kleurrijk 
en lekker vol maken. Van verschillende soorten knutselmateriaal maken we 
beestjes en prachtige bloemen. En deze gebruiken we in onze "reusachtige" 
jungleachtergrond. Doe je mee? 
 
 
 
 
 
 
 

 
Theaterworkshop Dierenrijk - Marianne van Zeijlen 
Theater maken is het leukste wat er is! Tijdens de theaterles gaan we lekker veel 
toneelstukjes maken en verzin je je eigen rol. Voor de rollen laten we ons 
inspireren door het dierenrijk. 
 
 
 

 
Knuffels maken - Jantine Hos 
We gaan onze eigen (beesten)knuffel maken. Met stof, textielverf, borduren, 
naaien, vilten...ieder op zijn eigen niveau en zo mooi als je zelf maar wil! 
 
 
 
 
 
OUDERS: Lichtschilderij - Wendy Ernst 
Zomerse luchten. Een vlinder, een zwaluw, een bloem… Met het maken van dit 
transparant van vliegerpapier komen we al echt in een zomers sfeertje! 
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VRIJDAG 3 MEI  

 
Jongeren: Vrijheid (mixed media) – Sasja Scheijde 
We gaan met verschillende materialen en technieken het thema vrijheid 
onderzoeken. Wat betekent vrijheid voor jou? Hoe ziet vrijheid eruit? Hoe geef jij 
het vorm? Laat je verrassen door wat er te vinden is aan materiaal en voorbeelden 
in ons atelier en ga lekker aan de slag. 
 
 
 
 

 
SPORTHAL DE KAREKIET: Beestenboeltuin - Wilma Caris 
Doe je mee aan de BEESTENBOELTUIN? Maak je eigen beest van karton en 
andere restmaterialen. Je maakt er een echt 3D-dier van dat ook nog kan staan. 
Zet hem zelf in de beestenboeltuin, waar misschien nog wel een boom bij moet. 
Als je naar huis gaat, gaat het beest met je mee. 
 
 

 


