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CORONA
Ondanks de versoepeling van een heleboel corona maatregelen kiest
ONTMOETEN ervoor om vooralsnog geen groepsactiviteiten te organiseren.
Het is jammer. Hartstikke jammer.
Maar gezondheid gaat boven alles!
Neemt niet weg dat velen het samenzijn missen met familie, vrienden en
kennissen. Alle activiteiten zijn weggevallen.
ONTMOETEN is er dan ook trots op u een 2-tal (gratis) activiteiten aan te
bieden zonder enig gevaar voor uzelf of voor anderen. Veel plezier!
Hierover onderstaand meer informatie!
SAMEN KIENEN VIA DE TELEVISIE
Nu alle activiteiten zijn weggevallen, is tv-kijken een van de weinig
overgebleven vormen om de dag door te komen.
Via de televisie kunt u nu in uw eigen huiskamer mee
kienen. Iedere maandag-en woensdagmiddag om
14.30 uur tot eind augustus 2020, dus de hele zomer
door. Ook tijdens de vakantietijd.
Het kienspel wordt
uitgezonden door de
zender Studio 040, in de
gemeente Heusden te ontvangen op Ziggo
kanaal 036. Bent u geen Ziggo klant, dan kunt u
altijd via internet kijken studio040.nl en
vervolgens op LiveTV klikken.
U krijgt 1 kienkaart voor de hele
spelperiode.
Iedere kaart is genummerd (links onder).
Bijgaand UW kienkaart mét de spelregels
op een rij én fiches. Dus niet krassen met een pen of zo op de kaart
want die moet alle weken mee.
LEES DE SPELREGELS - niet kwijtraken - GOED DOOR!
De belangrijkste zaken van de spelregels zijn vet gedrukt.

VRAGEN? BEL NAAR
ONTMOETEN: 0634162383
Z.O.Z.

ONTMOET-je
VELE KLEINTJES MAKEN ÉÉN GROOT KUNSTWERK
Deze activiteit kunt u thuis voor uzelf uitvoeren maar toch met een
gezamenlijk resultaat door onderlinge verbondenheid en samenwerking.
Ieder van de deelnemers krijgt een klein paneel (30 x 40 cm) om haar of zijn
schilderkunst op te vertonen. Deze schilderstukjes voegen we bij elkaar tot
- afhankelijk van het aantal deelnemers 1 of meerdere grote schilderijen.
Voor aan de muur van.....???? Dát verklappen we nog niet, want de
gelukkige ontvanger(s) weten het zelf nog niet.
Iedere deelnemer is helemaal vrij om op haar of zijn paneel een eigen
voorstel naar eigen smaak te laten zien. Toch willen we ook
proberen een soort eenheid tussen de schilderstukjes te
brengen door aan alle deelnemers één thema voor te stellen.
We hebben gekozen voor: BLOEMEN
Het thema doet denken aan een aardig gebaar
of een cadeautje voor U zelf, een opkikker voor
iemand anders. "Zeg het met bloemen".
Het geeft alle ruimte om iets uit te beelden. En dan nog één
ding: als dit thema je niet helpt, trek je er dan niets van aan en
volg je eigen inspiratie. Doe wat u leuk vindt!
Benodigdheden
Iedere deelnemer krijgt een tas met daarin:
* een paneel om op te schilderen
* een doos tubes acryl verf diverse kleuren
* een tekenpotlood
* een mengschema met kleuren
* penselen
Tijdplan
Inschrijving vóór 29 juni 2020 is noodzakelijk.
Dit kan telefonisch: 06 3416 2383 of schriftelijk middels mail:
ontmoetenheusden@hotmail.com.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Vervolgens krijgt iedere deelnemer de tas uiterlijk zaterdag 4 juli 2020.
Eind augustus nemen we met alle deelnemers contact op om te zien hoe ver
iedereen met het eigen schilderij gekomen is. We maken dan afspraken over
afronding en inlevering van ieders werk.
Leuk:
Onderlinge (telefonische)contacten maken deze activiteit voor de deelnemers
extra gezellig: "Wat ga jij schilderen" "Welke kleuren gebruik jij?"
"Hoe ver ben jij?" Niet aarzelen gewoon doen. Je hoeft echt geen Rembrandt
te zijn.

