
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.  

ELKE DONDERDAGOCHTEND EEN LEUKE
ACTIVITEIT VOOR SENIOREN (60+)

  

Locatie:  Cultuurhuis Wherelant, Van IJsendijkstraat 403, Purmerend
 Uitzonderingen staan aangegeven in het rooster (achterzijde flyer) 

Tijd:      De activiteiten zijn op donderdagochtend van 10 tot 12 uur 
 (inloop vanaf 09.30 uur). 

Kosten:  De eigen bijdrage is € 5,- per activiteit inclusief koffie/thee. Minima kunnen  
 gratis deelnemen, neem contact op met Wherelant (0299-434777) voor meer
 informatie hierover.

Aanmelden 
U meld zich aan door middel van het machtigingsformulier op de website: 
www.wherelant.nl/kunstgenoten
Op het formulier kruist u alle activiteiten aan waaraan u deel wilt nemen. Dit formulier 
mailt u naar info@spurd.nl, of geeft u af bij Cultuurhuis Wherelant.

NB.  Wij gaan uit van uw deelname als u zich heeft aangemeld. Voor terugbetaling van 
een activiteit die u onverhoopt toch heeft moeten missen, stellen we als voorwaarde dat 
u zich tijdig heeft afgemeld voor die activiteit met een mail naar info@spurd.nl. Dan kan 
er nog iemand van de wachtlijst meedoen.

      Voorjaar 2022



20-jan Premiere KiB-film en  fimen met je Ipad  Cultuurhuis Wherelant
 (documentaire over Kunstgenoten in Beweging)
27-jan Vogelhuisje maken en versieren  Cultuurhuis Wherelant

3-feb Keltisch tekenen  Cultuurhuis Wherelant
 
10-feb Mannen met panne(n) / internationale dans  Cultuurhuis Wherelant
 (met een lunch voor beide met bijbetaling van € 5)
17-feb Yoga / tangram  Cultuurhuis Wherelant
 (2 groepen wisselen halverwege)
24-feb Stamboomonderzoek: lezing  en workshop  Waterlandarchief
 
3-mrt Djembé spelen  Cultuurhuis Wherelant
 (lekker los gaan....)
10-mrt Lezing kinderboeken / voorleesworkshop  Boekwinkel Het Leesteken
 (voor opa’s en oma’s!)
17-mrt Reliëf in klei: mandala of bladvorm Cultuurhuis Wherelant
 
24-mrt Bezoek aan H2O -  Esport H20 Esports Campus
 (een kijkje in de toekomst) 
31-mrt Lezing Amsterdamse stadsreiniging Cultuurhuis Wherelant
 
7-apr Schermen P3 - poppodium
 
14-apr Vrolijk paasstuk Cultuurhuis Wherelant
 
21-apr Wandeling met vogelaar Purmerbos
 
28-apr Koninklijke fotoshoot + workshop Cultuurhuis Wherelant
 (in oranjekostuum op de foto en iets moois maken)
5-mei Bevrijdingsplacemats Cultuurhuis Wherelant
 
12-mei Kunstgeschiedenis: licht en kleur Cultuurhuis Wherelant
 (hoe verschillend kunstenaars hier mee om kunnen gaan)
19-mei Wandeling met slootje scheppen Buitenlocatie
 
26-mei Huizen van wrakhout en scherven Cultuurhuis Wherelant
 
2-jun Het Slimste Huis, een veilig huis Cultuurhuis Wherelant
 (presentatie van Espria ledenvereniging)
9-jun Stempels gutsen Cultuurhuis Wherelant
 
16-jun Zomermaatjes Cultuurhuis Wherelant
 (vind maatjes om leuke zomerse dingen te gaan doen)

Programma Kunstgenoten voorjaar ‘22 


