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zomeropdrachten

Voor de Regenboog een Tweetaccount gemaakt: @Regenboogtweet zie bijgaande link: Regenboog Talmaborgh;
De Tweets van de Regenboog zijn onderaan deze pagina door te linken. Het is een experiment; wordt vervolgd (of niet)

Tips voor Vaderdagcadeautjes: binnenkort meer op www.adlj.nl / onderwijs/ seizoen / speciaal voor jou .
Voorlopig eerst doorlinks van bestaande opdrachten. (zie vaderdag)

Leuk voor binnen en vooral voor buiten: DRAMAKAARTJES: met de uitleg kan je op veel niveaus erg
veel kanten op! Dit keer is het thems: TIJMACHINE en zijn de kaartjes te vinden bij Onderwijs /
Informatie / CultuurCarrousel. Meer kaartjes volgen tzt bij de CREATIEVE OPDRACHTEN

DRAMAKAART JES:

uitleg

Waar

Wat

Wie

Waarmee

EIGENWIJS:
De website is aan de eigenwijskant eindelijk weer eens een beetje aangepakt. Binnenkort komen er de laatste werken op te
staan. Er is een link naar de laatste activiteiten van mezelf, cursisten en andere activiteiten bij ACTUEEL.
Met dank www.Kleurpunt.nl ; een fantastische websitebouwer.
Resultaten van Workshops

WS-NVB-Vermeulen

WS-BKV-Gelderland

Info WS Kaartjes maken

Gemende Technieken

Experimenteren met GT

Resultaten van de maandagochtend & avondgroep.

Karla Kassenaar

Reizend e

Zon

Acrylverf en papier van

geïnspireerd door

G em e n gde technieken

demiddelstemolen

Opbrengst gaat naar Giro6868 voor Japan
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Discove r
Even kijken bij Jack en muurversiering voor Hedde gemaakt voor op kamers in
Delft met Spatten&Spuiten

Time for T
Leuk voor Workshop: als voorbeeld resultaten vanuit ADlj

Kopje Koffie / Thee T ijd

Kaartjes
Weer allemaal nieuwe kaartjes gemaakt: met en zonder tekst, van schilderijen,
foto’s, van cursisten, workshops…..

DE MOEITE WAARD:

Tip voor volgend weekend in Apeldoorn:
Open Ateliers Apeldoorn op zaterdag 14 en zondag 15 mei
Ateliers Apeldoorn

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
PKN Groesbeek
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