Programma 2020
ELKE DONDERDAGOCHTEND EEN LEUKE
ACTIVITEIT VOOR SENIOREN (60+)
KUNSTGENOTEN in beweging organiseert wekelijks een programma speciaal

voor senioren (60+). De activiteiten zijn bedoeld als leuke tijdsbesteding, om mensen
te ontmoeten of om iets bijzonders te leren.
Het aanbod is een combinatie van doen, cultuur en kennis. Het volledige programma
staat op www.wherelant.nl bij het cursusaanbod. U kunt ook onze facebookpagina
volgen en zo op de hoogte blijven:
https://www.facebook.com/KunstgenoteninbewegingPurmerend

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@wherelant.nl of telefonisch
via nummer 0299-434 777. In de week voorafgaand aan de activiteit ontvangt u een
bevestigingsmail met extra informatie.

Locatie, tijdstip en kosten
Locatie: Cultuurhuis Wherelant aan de Van IJsendijkstraat 403 in Purmerend, tenzij
anders vermeld, zie progamma op de achterzijde.
Tijd:

De activiteiten zijn op donderdagochtend van 10 tot 12 uur (inloop vanaf 9.30
uur).

Kosten: De eigen bijdrage is € 5,- per activiteit inclusief koffie/thee, met uitzondering
van de activiteiten waarbij gekookt wordt, in dit geval betaalt u € 10,- inclusief
lunch. Minima kunnen gratis deelnemen.

Programma Kunstgenoten winter/voorjaar 2020
1. 23-01

Zelfportret in houtskool

2. 30-01
Informatie over opstellen van een levenstestament (Bibliotheek)
		Wat zet je in een levenstestament en waarom is dat zo belangrijk?
3. 06-02

Chi kung (Chinese bewegingsleer) + Origami

4. 13-02
Filmvertoning Kapsalon Romy + nabespreking (Filmhuis Purmerend)
		Een prachtige familiefilm over dementie
5. 20-02

Veilig internetten, hoe doe je dat? (Bibliotheek)

6. 27-02

Mannen met panne(n) Amerikaans óf workshop Linedance*

7. 05-03

De voorjaarstuin; hovenier Van Kampen vertelt

8. 12-03

Mode en kleuradvies

		Kookworkshop óf dansworkshop met aansluitend een gezellige lunch

9. 19-03

Stop motion / animatiefilmpje maken (Bibliotheek)

		

Breng een verhaal tot leven in een zelfgemaakt animatiefilmpje

10. 26-03

Schermen/ Kruis de degens! (Op locatie)

11. 02-04

Taartje vullen en decoreren*

12. 09-04

Creatieve paasworkshop

13. 16-04
		

Literair: 'Vreemdeling in de tuin' (Bibliotheek)

Waargebeurd verhaal; wat zou jij doen als een vreemdeling in je tuin zou slapen?

14. 23-04
Kunstwerk met knopen, moeren en schroeven (incl. lunch)*
		Vazen en serviesgoed zijn de basis voor een kunstwerk
15. 30-04

75 jaar Nederland vrij, lezing Verzetsmuseum (Bibliotheek)

16. 07-05

Allen met panne(n) - desserts maken*

17. 14-05

Tuinschilderij op hout

18. 28-05

Tafeltennis en GROTE spellen (Op locatie)

19. 04-06

Wandelen in groen Purmerend (Op locatie)

20. 11-06

Zomermaatjes

* De kosten voor deze activiteiten zijn € 10,- i.v.m. ingrediënten

