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ONDERWIJS: @ kunstknutselen      

Nieuwe opdrachten over vakantiegevoelens, klas versieren, (met piratenboten en rekenwerk) tips en 

trucs voor de opstart, aandacht voor  alle leerlingen, handige pictogrammen voor bij het nakijkwerk  etc 

bij Start schooljaar   Opdrachten op maat of uitleg over de site? Neem contact op met      anneke@adlj.nl  

 

Spel  om  makkelijk en gezellig noten te leren lezen        Muzieknoten  Memory 

 

Start gemaakt met het digitaliseren van HVtechniekopdrachten voor leerjaar 3 en 4  Techniekopdrachten    

s t a r t s c h o o l j a a r              z o m e r o p d r a c h t e n 

   

 

VERWIJS  & DE MOEITE WAARD  :                                                  

Op 10 september sta ik met eigen werk en kaartjes van eigen werk en cursisten / workshops in 

Woudsend  op de KUNSTMARKT                                                         

                                                                                                                                                                                             

Ik ga ervaringen opdoen op de  Kunstjaarbeurs                                     

Kom ook op zondag 25 september naar  Amsterdam om naast mijn werk dat van 350 andere 

kunstenaars te bewonderen. Kaartjes zijn € 15,-  Bestellen via  anneke@adlj.nl  levert korting op van 50% 

 

 

Huistentoonstelling van Marius van Dokkum  elke vrijdag en zaterdagmiddag van 26 augustus tm 1 

okt van 13.00-17.00 in Ugchelen 

 

In Groesbeek is een expositie van HEDENDAAGS HEILIG  ‘’Geloof verbeeld  van 29 mei tot en met 7 

september                                                                                                                                                                                          

De foto’s (en bijgaande site) zijn gemaakt door Marijke Bleeker Damstra                                                                                         

 Heerlijk te combineren met wandelen langs de    zevenheuvelenroute          PKN Groesbeek                                                          
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EIGENWIJS: @ kunstknutselen   

 

                                                                                                                                                                                                    

De zomervakantie startte emotioneel. Afscheid nemen en loslaten in de meest definitieve vorm.                   

Naast deze kaartjes vele andere gemaakt (oa voor de kunstmarkt in Woudsend) 

 

 

 

Hedde als kleuter met KnuffelNeel die een nieuw jasje krijgt.                                                                                                               

Olieverf 20x20 

 

 

  

  

  

 Banner voor Sprekerscafe Apeldoorn naar de drukker. Ontwerp AdLJ ;)                                                               
Ook leren spreken in het openbaar? Het Sprekerscafe helpt u verder. 

 

 

Job als kleuter; altijd streken uithalen. Hier de beslagkom op zijn kop.                                                           

Olieverf 20x20 

            

 

In de zomervakantie lekker lui: even niet                                                                                                                     

Schaap met 5 poten Acryl 40x80 

 

Heerlijke vakantie met veel natuur, cultuur en genoeg zonneuur.  Zelf een alternatief aan het 

bedenken als bekleding voor mijn vouwschommelstoel; geïnspireerd door Hundertwasser 
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