Najaar 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.

Adresgegevens locaties

De activiteiten vinden plaats op diverse locaties (zie programma achterzijde). Na
aanmelding ontvangt u in de week voor aanvang van de activiteit meer informatie.
Hieronder vindt u de adresgegevens van onze meest gebruikte locaties:

Bibliotheek Waterland
Waterlandlaan 40 • 1441 MP Purmerend
Cultuurhuis Wherelant
Van IJsendijkstraat 403 • 1442 LB Purmerend

Praktische informatie
Locatie: Verschilt per activiteit, 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. Minima kunnen
gratis deelnemen, neem contact op met Bibliotheek Waterland (0299-454072)
voor meer informatie.

Programma Kunstgenoten najaar 2020
1. 17-09
Schilderij op hout (Cultuurhuis Wherelant)
		Kom schilderen op verrassende ondergronden.
2. 24-09
Jeu de boules (Start bij Cultuurhuis Wherelant)
			
3. 01-10
Vrijheid: Vreemdeling in de tuin (Bibliotheek)
		Hamza ging op pad, op zoek naar een beter leven en belande in de achtertuin van Annelies
Maars in Landsmeer. Er onstaat een vriendschap voor het leven.
4. 08-10
Kunstig herfststuk (Cultuurhuis Wherelant)
		Kunstig bezig zijn met natuurlijke materialen.
5.

15-10

Herfstwandeling (Arboretum Beemster)

6. 22-10
Schrijfworkshop (Bibliotheek)
		Creatief schrijven omdat je daar domweg gelukkig van wordt? Een inspirerende workshop
		
vol oefeningen, gouden tips en schrijfadviezen van auteur Renee Kelder.
7. 29-10
Kunstwerk met knopen en kralen (Cultuurhuis Wherelant)
		Vazen en serviesgoed zijn de basis voor een kunstwerk.
8.

05-11

Snookeren (Snookercentrum Purmerend)

9.

12-11

Literaire wandeling in de Bibliotheek (Bibliotheek)

		Interactieve wandeling in de bibliotheek. Denk aan stapeldichten maken en reizen in je hoofd.

		

Ieder krijgt het Nederland Leest boekje “Het zwijgen van Maria Zachea” cadeau.

10. 19-11

Tafeltennis en oud hollandse spelen (Gymzaal in Purmerend)

11. 26-11
Gezond koken zonder pakjes (Bibliotheek)
		Eten dat je gemakkelijk zelf bereidt en dat ook nog eens heel lekker smaakt. Genieten van de
		
smaak van pure, onbewerkte producten. Lekker en gezond eten hoeft niet ingewikkeld te zijn!
12. 03-12
		

Kerstmaatjes (Cultuurhuis Wherelant)
Een gezellige afsluiting van het seizoen die in het teken staat van kerst en ontmoeting.

Aanmelden bij Bibliotheek Waterland

Vanwege de RIVM maatregelen hebben we een aantal wijzigingen door moeten voeren
om de 1,5 meter afstand te waarborgen. De groepen zijn kleiner en u kunt zich voortaan
alleen nog aanmelden via de website van de bibliotheek:
www.bibliotheekwaterland.nl/kunstgenoten
U meldt zich per activiteit aan en betaalt gelijk het bedrag voor de activiteit. U ontvangt
vervolgens een toegangskaart via de mail. Vindt u het aanmelden op deze wijze lastig,
neem dan contact op met de bibliotheek (0299- 433323) of ga naar de servicebalie van
een bibliotheek bij u in de buurt. De medewerkers helpen u graag.

