
ZOMERPURVAK 2019 
 
DINSDAG 20 AUGUSTUS 
 

Anders schilderen – Pieter Schmits 

Je bedenkt voor jezelf wat er leuk, opmerkelijk of spannend was aan deze 

zomer. Dat ga je schilderen met plakkaatverf en 

kwasten, maar ook met zomerse materialen. Met 

het stokje van een ijslolly kun je in de verf 

schrapen. Net als met een plastic wegwerpvorkje. 

Er is zand meegekomen in je schoenen en dat ga 

je mengen door de verf. Een korrelige schildering kun je zien als een 

verbrokkelde herinnering. We gaan stap voor stap te werk: van schrijven via 

schetsen naar schilderen. 

 
 

Zandkasteel maken – Wendy Ernst 

Heb je deze zomer nog geen zandkasteel gemaakt of kun je er gewoon geen 

genoeg van krijgen? Op een groot vel papier gaan we (met zand, lijm, krijt en 

ecoline) de prachtigste strand- en zeezichten met zandkastelen maken. En 

deze wordt gelukkig niet weggespoeld door de zee! 

 

 

Groeikunstwerk: Magische vakantiebestemming – Chantel Frankfort 

Iedereen is weer terug van vakantie vol herinneringen aan geuren, texturen, 

kleuren van de plek waar je was. Nu kun je alweer dromen over de volgende 

vakantie! Dus in dit kunstwerk zullen we die droom tot leven brengen. Een 

vakantiebestemming waar alles mogelijk is. Snoepwatervallen, ijsbomen, 

speeltuinen, noem maar op! 

 

 
Jouw verhaal in een boekje! – Ellis van Atten 
Droom jij ook wel een van een hele bijzondere reis? Of dat je iemand anders 
bent? En dat je allemaal dingen meemaakt, die echt gek of grappig of eng 
zijn? Met die dromen kun jij een verhaal schrijven, én je eigen boekje maken. 
Alles wat je nodig hebt, is een beetje fantasie! En misschien een beetje hulp 
van Ellis…  

 
 
 
 
  



WOENSDAG 21 AUGUSTUS 
 
 

Maak je eigen vakantietegel in klei – Wendy Ernst 
We rollen een plak van klei en snijden daar een tegel uit. We maken een 

mooie herinnering aan jouw Zomervakantie van 2019. We beschilderen het 

met gekleurde kleipap of engobes. Het werk wordt gebakken in de oven en 

kan op 3, 4 of 5 september opgehaald worden. 

 

 
 

Animatiefilmpje maken: Deze vakantie vergeet je nooit meer! 
 – Moniek van der Kaaden 
Maak een animatiefilm over het leukste, grappigste of spannendste dat je in 
de vakantie hebt meegemaakt. Gebruik een beetje extra fantasie, want in een 
animatie kan echt alles gebeuren! Je maakt je film met uitgeknipte tekeningen 
en/of dingen die je tijdens de vakantie hebt verzameld en meegenomen. 
 
 

 
 

Jouw verhaal in een boekje! – Ellis van Atten 
Droom jij ook wel een van een hele bijzondere reis? Of dat je iemand anders 
bent? En dat je allemaal dingen meemaakt, die echt gek of grappig of eng 
zijn? Met die dromen kun jij een verhaal schrijven, én je eigen boekje maken. 
Alles wat je nodig hebt, is een beetje fantasie! En misschien een beetje hulp 
van Ellis…  
 

 
 

Groeikunstwerk: Fantasie-eiland – Joke Konijn 
Zodra je bent aangespoeld op een onbewoond eiland, mag je zelf alles gaan 
verzinnen. Een eigen vlag, een taal, een natuurpark of een jungle of een stad 
met zelfverzonnen huizen, winkels en voertuigen. Of misschien wil je alleen 
maar snoepfabrieken en ijscokramen langs een met palmen omringd strand 
waar altijd de zon schijnt! 
  



DONDERDAG 22 AUGUSTUS 
 
 

Terug van weggeweest: stempelen en collage – Pieter Schmits 
Uit hetzelfde thema wordt zo nodig een andere gebeurtenis gekozen. Eerst 

beplak je de ondergrond met thematisch drukwerk: een kruiswoordpuzzel, 

kleurplaat, of landkaart. Daarop stempel je met plakkaatverf en wederom 

vakantiematerialen: een vliegenmepper, schelpen, papieren bekertjes. 

Ook nu gaan we stap voor stap te werk. Gelet wordt op het verhaal, de sfeer, 

de compositie. 

 

 

Buitenaardse droomplek: klei en restmateriaal – Joke Konijn 

Is de aarde de enige planeet waar leven is of zijn er nog meer werelden 
denkbaar? We fantaseren hoe het leven op een of andere planeet die boven 
ons in de ruimte zweeft eruit kan zien. Via boetseerpasta creëren we 
bijzondere wezens die misschien op mensen lijken, maar misschien ook op 
planten, insecten of dieren. Als de pasta droog is kun je deze zelfbedachte 
vormen in alle kleuren beschilderen. 

 
 
 

Speel je eigen droomrol! – Marianne van Zeijlen 
Ben jij een podiumbeest en sta je graag in de spotlight? Heb je altijd al eens in 
een echt toneelstuk willen spelen? Dan is dit je kans! Tijdens deze uitdagende 
theaterles zullen we op zoek gaan naar jouw droomrol. Wil je de held zijn of 
juist de slechterik? Wil je de prinses uit een sprookje spelen of een stoere 
popster! Het kan allemaal. We laten alle droomrollen samen spelen in ons 
eigen verzonnen toneelstuk. 
 

 

 

Strandhanddoekenkunst – Marieke Greeve 

Voor de 'strandhanddoekenkunst' gaan we oude strandhanddoeken als basis 
gebruiken en daar beeldend mee aan de slag. We gaan ze in stroken 
scheuren en er heel grof mee macrameeën of vierkanten van knippen en ze 
bedrukken/beschilderen met textielverf. Verschillende stukken kun je dan 
weer aan elkaar knopen/naaien waardoor er een verrassend nieuw patroon 
ontstaat en samen met textielverharder kun je er dan zelfs een ruimtelijk  

       object van maken. Doe mee en kijk hoe je oude strandhanddoek een tweede  
       leven krijgt. 
 
 

 
Vakantiekoffertje – Natasha Meijer 
Maak een klein fijn koffertje en beplak die met eigen tekeningetjes, teksten en 
plaatjes. Dat koffertje ga je vullen met kaartjes, kleine fijne kaartjes. Ook de 
kaartjes teken en beplak jezelf met op elk kaartje een vakantieherinnering die 
je mee wil nemen in je koffertje. Maar ook kaartjes met inzichten of ideetjes die 
je mee wil nemen het nieuwe seizoen in! Je kan dan af en toe nog eens een 
mooi kaartje uit je koffertje pakken… 

 
 
Zomers groeikunstwerk – Wilma Caris 
Ouders en kinderen kunnen in de foyer samen werken aan een vrolijk, zomers groeikunstwerk onder 
begeleiding van Wilma.  



 
VRIJDAG 23 AUGUSTUS (workshop voor jongeren van 13 – 17 jaar) 
 
 
Speelse Kunst – Stop motion animatie op de iPad (en op je mobiel) 13+ - Henk Fakkeldij 
We gaan spelenderwijs kunst maken. In animatie kan alles, ook wat in het echt niet zomaar kan. 
Bedenk samen (of alleen) een verhaal, maak de achtergrond en de hoofdpersonen. Je ontdekt al 
doende hoe animatie werkt. Als het beeld klaar is kan je nog geluiden en stemmen toevoegen.  
Is je film spannend, grappig, ontroerend of gewoon mooi om naar te kijken? 
 

 
 
 
 
 
 


