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Schilderen Ook dit jaar weer veel aanvragen van mensen die graag wilden komen schilderen. Door 

verschillende omstandigheden zijn er een paar opzeggingen. Zodat ik er maar enkele kon aannemen. 

Dus weer gezellig druk tijdens de dinsdag- en donderdagochtend. Er blijft toch noch een wachtlijst. 

Fotografie Voor de fotoclub `de Positieven` zijn het afgelopen jaar in `t Atelier enkele goede 

aanpassingen verricht, zodat zij overdag, maar ook `s avonds goed hun resultaten kunnen 

presenteren. Zoals een afscherming van daglichtkoepel, luxaflex voor de ramen, deuren voor de 

natte ruimte, een mooi scherm en aangepaste verlichting. Dus zij kunnen tevreden hun 

bijeenkomsten houden. 

Bloemschikken Op speciaal verzoek van de dames die het bloemschikken begeleiden is de cursus in 

2020 opgesplitst in twee groepen. De woensdagmorgen één en de middag één. Zodoende konden er 

vele aanvragen gehonoreerd worden. Het is even wat passen en meten met de 

ruimtebeschikbaarheid maar dat is goed opgelost.  

Quilt- en patchwork Zeer enthousiaste deelnemers die elke week op woensdagmiddag bijeenkomen 

om hun mooiste kleden te maken. Een gezellig samenzijn is belangrijk en dat was te zien aan de 

resultaten. 

Koken Onder leiding van Martin de Turck wordt regelmatig heerlijke maaltijden geproduceerd en 

geconsumeerd. 

Borduren Tijdens de borduurbijeenkomsten staat ook hier het gezellig samenzijn bovenaan.  

Genealogie Een nieuwe `cursus` gestart in 2020 voor mensen die iets over hun verleden willen 

weten. Niet echt een cursus maar meer tips hoe en waar te zoeken. Er zijn al veel deelnemers. 

Succes! 

Kunstroute  2019 Ook dit jaar was de kunstroute een groot succes. Veel bezoekers op zaterdag en 

zondag die konden genieten van het schilderwerk van het afgelopen jaar van de senioren 

deelnemers. De mooie presentatie van de fotoclub `De Positieven` en nieuw was dit jaar de 

deelname van de quilt- patchwork groep. Zij demonstreerde vol enthousiasme hun technieken en 

showde hun prachtige resultaten. Op 19 en 20 september 2020 weer een kunstroute op. Uitgebreid 

met beeldhouwwerk.  


