
Acquoy, 13 september 2018

Beste dorpsgenoten,

De scholen zijn weer begonnen, de verenigingen weer opgestart en Acquoy heeft een mooi 

weekend met filmvertoning in de boomgaard en een fietspuzzeltocht met pizza eten achter de rug! 

We maken ons op voor de rest van het programma van de Kooise Huiskamer waarover hierbij wat 

meer informatie, te beginnen met de oproep van Rave en Maud voor vrijdag 21 september a.s.!

Spelletjes avond in de schakel  
In de Schakel gaan we op 21 september een spelletjes avond organiseren. De avond wordt 

georganiseerd door Rave van der Steen en Maud Pelk.  Ben jij tussen de 10 en 18 jaar oud, dan mag

je gezellig mee doen en leren we elkaar op een leuke manier kennen.  De spelletjes avond is van 

19:00 tot 21:00 uur , met uitloop tot 21:30 uur. We gaan allemaal verschillende leuke spelletjes 

doen. En er is natuurlijk ook een pauze om op adem te komen van al die leuke spelletjes. Een goede

tip is om makkelijke kleren aan te doen en een goed humeur mee te nemen. De deelname is gratis 

met een drankje in de pauze. Heb je er al zin in? Wij in ieder geval wel!

Je kan je opgeven  door een mailtje te sturen naar info@kooisedorpsraad.nl 

Tot dan!

Maud & Rave 

Woensdag 3 oktober 2018, de dag voor dierendag, organiseert Menno Rouschop de 

dierendagbeleving in de Schakel tussen 14.00 en 16.00 uur. “Dierenartsen vertellen…”



Drie dierenartsen, waaronder Menno, zullen vertellen over hun werk, laten filmpjes zien, geven 

demonstraties, beantwoorden vragen over dieren en er is natuurlijk een quiz met prijzen! 

Geef je op voor deze wervelende middag voor jong en oud via info@kooisedorpsraad.nl of bij 

Monique op 680505. 

Zaterdag 6 oktober 2018 om 20.00 uur BINGO!!!!
Kathinka loopt zich warm voor de bingo avond die open is voor iedereen! Mooie prijzen te winnen 

én een superronde met de hoofdprijs van 200 euro!! Boekje met 10 rondes voor 10 euro. 

Workshops :
Er zijn al veel nieuwsgierige vragen gekomen over de workshops. De workshops worden gegeven 

in de Schakel door Maggy Bloem van de Dromenvanger. Ze gaan door bij een minimum van 6 

deelnemers en maximaal 20 personen kunnen deelnemen. 

Workshop ‘levenscollage’ 
Doelgroep: 50-99 jaar     donderdag 11 oktober 13.30-15.00 uur

Kom knippend en plakkend een collage van het leven maken. Waar houdt u

van? Welke kleuren spreken u aan, welke teksten passen bij u? Wat is

belangrijk voor u? Kom en geef het vorm!

Workshop Bondone ‘verf maken’ 
Doelgroep: 6-11 jaar woensdag 17 oktober 13.30- 15.00 uur

Bondone leefde in een tijd (rond 1300 na Chr.) waarin verftubes nog lang niet

waren uitgevonden. Verf werd gemaakt met behulp van natuurlijke

materialen en pigmenten door de schilder zelf. In deze workshop gaan we zelf

onze eigen tempera maken en ermee schilderen op houten paneeltjes. 

Workshop van Bondone ‘2D naar 3D en terug’ 
Doelgroep: 12-99 jaar  woensdag 17 oktober 19.00-20.30 uur

Bondone was een schilder die in de Renaissance periode als een van de eerste

schilders diepte (3D) in zijn schilderijen aanbracht. In de workshop gaan we een

van een onderwerp een tekening maken, dit daarna kleien en vervolgens

opnieuw tekenen aan de hand van je kleibeeld. Ondervind zelf eens hoe uitdagend  dat is!

Workshop ‘pointillisme’ 
Doelgroep: vanaf 12 jaar     woensdag 7 november 19.00-20.30 uur

Werken met stippen aan een schilderij en ontdek hoe deze manier van schilderen



je bevalt. De Franse schilder Seurat gebruikte deze techniek als eerste aan het eind  van de 19e 

eeuw.

Workshop ‘pointillisme’ 
Doelgroep : 50-99 jaar donderdag 8 november 13.30-15.00 uur 

Aan de hand van een object gaan we een pointillistisch schilderij maken. Het

gebruik van heldere, niet gemengde kleuren is de basis voor deze stroming uit de

laat 19e eeuw, met Seurat als pionier.

Workshop ‘insectenhotel maken’ 
Doelgroep: 6-12 jaar woensdag 14 november 13.30-15.30 uur

Help mee de insecten redden! In deze workshop zorgen we ervoor dat Acquoy op

de insectenkaart wordt gezet en maak je zelf je eigen insectenhotel.

Voor alle workshops geldt deelname is gratis, consumpties voor eigen rekening. Geef je op via 

info@kooisedorpsraad of bij Monique op 680505 vóór de workshop vol zit!

Woensdag 12 september is het nieuwe informatiebord bij de Schakel geplaatst. Wil je iets 

ophangen ter kennisname voor de bewoners van Acquoy dan kan je dit aangeven via 

info@kooisedorpsraad.nl, dan maken we een ‘sleutelafspraak’.

Foto’s van de plaatsing en het resultaat verschijnen op de website www.kooisedorpsraad.nl. Als je 

automatisch op de hoogte gehouden wilt worden van wijzigingen op de website meld je dan aan op 

de welkomstpagina. 

We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen aan de invulling van de Halloween 

knutselmiddag, het Sinterklaasfeest en de Kerstknutselmiddag! Geef je op en denk en doe mee!

Kooise groet van huis tot huis,

Leo de Graaf, Jisk Drijver, Kathinka de Jongh, Lia Bullee, Monique Daam

Kooise Dorpsraad


