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CREATIEVE CURSUSSEN voor mensen met beginnende dementie 

ATELIER ROUTE op 1e en 2e Pinksterdag van 13:00 - 17:00 uur

CHINEES en JAPANS ZEN-SCHILDEREN op dinsdagavond in de maand mei
door Ruomei Tan 
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                          CREATIEVE CURSUSSEN
                           voor mensen met beginnende dementie
 
In samenwerking met de gemeente en de Rotary organiseert het Wijks Atelier
cursussen voor mensen met beginnende dementie.

Juist in deze fase is het belangrijk om aktief te zijn met lichaam en geest.
In kleine groepjes zal er gewerkt worden.

Eind mei start er een cursus van 10 lessen beeldhouwen/speksteen bewerken.
Deze cursus wordt gegeven door Anna Hakvoort.
En in september geeft Olga Bohnsack een cursus beeldend, waarin er getekend,
geschilderd en geboetseerd kan worden.

Onderzoek heeft aangetoond, dat ook al is er verval in het brein er zeker nog nieuwe
aktiviteiten kunnen worden geleerd.

Wijk bij Duurstede wil een dementievriendelijke gemeente zijn, waarin mensen met
dementie mee blijven participeren in de maatschappij.
Deze cursus kan daar een steentje aan bijdragen.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

http://www.wijksatelier.nl/


ATELIER ROUTE

Het Wijks Atelier doet mee aan de Atelier Route, die wordt georganiseerd door De
Kunststad.

In het Feuniks gebouw worden de ateliers ingericht met werken van cursisten.
Schilderijen, Chinees schilderwerk en keramiek zullen er worden getoond. 



De expositie is op 1e en 2e Pinksterdag van 13.00 - 17.00 uur.
 
Cursisten kunnen nog werk inleveren op zaterdag 19 mei om 10.00 uur.
Het ophalen van werk kan 2e Pinksterdag om 17.00 uur; er is dan een afsluitende
borrel.

Of ophalen op dinsdagochtend 22 mei of 's-avonds 19.00 - 20.00 uur.

Komt allen zien wat voor moois er gemaakt is in dit afgelopen cursusjaar!

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

CHINEES en JAPANS Zen -schilderen

In de maand juni geeft Ruomei Tan een korte cursus (4x) Chinees en Japans
Zenschilderen.

Deze cursus is op de dinsdagavond van 19.30-21.30 uur.

Kom op de Atelier Route kijken hoe zij dit doet en of je dat misschien ook wil leren.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

www.wijksatelier.nl

http://www.wijksatelier.nl/
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