
 Stand van zaken werkgroep Ontmoeten en Verbinden 21 maart 2019

De volgende ideëen hebben wij aangedragen:
*Opnieuw een kunstexpositie organiseren zoals in 2016 maar dan in de vorm van een kunstroute langs diverse 
ludieke locaties in en om Afferden.
*Op deze locaties ook deelnemers hun vorm van creativiteit laten beoefenen zodat geïnteresseerden kunnen 
zien hoe eea tot stand komt.
*Mensen uitnodigen die een speciaal beroep uitoefenen en daar iets over willen vertellen, met de bedoeling ook 
de jeugd bij deze activiteit te betrekken.
*Een dorpsontbijt organiseren, dit kan samenvallen met 75 jaar bevrijding in 2020.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?
Er is een mail uitgegaan naar de deelnemers van de kunstexpositie in 2016 om te informeren of er interesse 
bestaat in een kunstexpositie in deze vorm. Er zijn al wat reacties binnen.

Wat gaan we doen?
Op 25 april a.s. zit de werkgroep weer bij elkaar. 
We kunnen dan evt. mensen uitnodigen die gereageerd hebben op de mail.
We gaan mensen persoonlijk benaderen om te vragen of ze mee willen denken/doen.
José van Duuren en Hennie van Hoof gaan contact opnemen met de school om te informeren of ze  mee willen 
werken aan de kunstroute.
Ook de Dorpsraad, KBO, Bejjén, Dichterbij en Cocon willen we benaderen en kijken of er interesse bestaat om 
mee te doen.
We gaan nadenken over de locaties die gebruikt zouden kunnen worden tijdens de kunstroute en mensen 
benaderen die voor deze locaties verantwoordelijk zijn.
Hennie van Hoof zit ook in de werkgroep die zich bezighoudt met activiteiten rond 75 jaar Bevrijding. Zij hebben 
binnenkort weer een bijeenkomst. Eventuele informatie over het dorpsontbijt volgt op een later tijdstip.

Wat hebben we nodig om dit te bereiken?
We hopen voorlopig op veel enthousiaste reacties vanuit het dorp en van potentiële kunstenaars, beroeps of 
vrijetijd die willen meedoen.


