ONTMOET-je

26 augustus 2020

SAMEN KIENEN VIA DE TELEVISIE

verlengd
TOT EN MET 9 SEPTEMBER!!!
Vanaf begin juli hebt u via de televisie in uw eigen
huiskamer mee kunnen kienen.
Iedere maandag-en woensdagmiddag om 14.30 uur.
Ook tijdens de
vakantietijd. MAAR.......
nu t/m 9 september!!!!!
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.
Mét dezelfde kienkaart die iedereen heeft
ontvangen, kunt u dus meespelen tot 9
september!

VRAGEN? BEL NAAR
ONTMOETEN: 0634162383
VELE KLEINTJES MAKEN ÉÉN GROOT KUNSTWERK
26 deelnemers zijn de afgelopen weken aan het schilderen
geweest.
Iedere deelnemer washelemaal vrij om op haar of zijn paneel
een eigen voorstel naar eigen smaak te
laten zien met als thema: BLOEMEN
Allemaal hebben zij daarvoor een tas met verf
en andere benodigdheden ontvangen.
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En wat heeft iedereen het leuk gevonden.
In Heusden en Herpt tot Vlijmen en Drunen toe.
Enthousiaste reacties....!
Van "Ik ben met behulp van een You Tube instructiefilmpje lavendel
aan het schilderen. Zóóó leuk. Zo relaxed! Ik moet nog 20 minuten film...."
Of "Wij hebben dit met een groepje gedaan. Eentje zat in de eetkamer.
Eentje in de keuken en ook onder het afdak. Alle deuren stonden open,
zodat we toch konden buurten....."
"Hij vond het zo leuk, dat we grote tubes verf gekocht hebben en nu
is-t-ie druk aan het schilderen. En.....mooie dingen....geweldig gewoon!"
"Hoe leuk was dit. Ik ben hierdoor ook weer een het kleuren gegaan..."
Van de 26 panelen worden 5 grote kunstwerken van gemaakt, die
- ZET DIT ALVAST IN UW AGENDA - zullen worden overhandigd op
VRIJDAG 25 SEPTEMBER 2020 in de Lambertuszaal van
Parochie Wonderbare Moeder aan .....dat houden we nog geheim!
Van 10.00 tot 11.00 uur voor genodigden (=schilders én uiteraard
ontvangers van een kunstwerk)
Vanaf 11.00 uur kunnen alle Ontmoet'ers de werken bewonderen.
Een kopje koffie met een passende lekkernij staat voor u klaar.
Inschrijving vóór 15 september 2020 is noodzakelijk.
Dit kan middels mail naar ontmoetenheusden@hotmail.com OF
telefonisch: 06 3416 2383
Bij veel animo gaan we groepsgewijs te werk, maar daarover wordt
iedereen dan geïnformeerd.
Natuurlijk houden we rekening met de Corona voorschriften:
* houdt 1,5 meter afstand
* Je blijft thuis met klachten
* Gebruik van handgel bij binnenkomst en weg gaan

