
Doe mee aan de creatieve 
workshops Bakkie Kunst voor 
senioren en ontmoet elkaar! 



Doe mee aan de creatieve workshops Bakkie Kunst 
voor senioren in Loosduinen en ontmoet elkaar!

Vindt u het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en creatief bezig te zijn? 

Ziet u ernaar uit om weer activiteiten buiten de deur te ondernemen? Doe dan 

mee aan de creatieve workshops Bakkie Kunst voor senioren en ontmoet elkaar! 

Het hele jaar door zijn er op verschillende plekken in de wijk (Bohemen-Meer en 

Bos, Waldeck Noord en Ockenburgh-Kijkduin) een aantal creatieve workshops. 

In deze workshops verbinden we heden en verleden met elkaar. We luisteren naar 

elkaars verhalen en gaan vervolgens creatief aan de slag. U kunt een klein object 

meenemen waar u een bepaalde herinnering aan heeft en dat past bij uw verhaal.  

U brengt uw verhaal tot leven in een zeefdruk, foto of collage. De workshops worden 

gegeven door een sociaal werker en een professionele Haagse kunstenaar. 

Vanaf eind maart 2022 trekken we als een karavaan door de wijk. De workshops 

vinden op verschillende plekken in de wijk plaats. De workshops zijn overdag. U kunt 

aan meerdere workshops meedoen. Ervaring is niet belangrijk. De workshops zijn 

gratis, een vrijwillige bijdrage mag. Opgeven van tevoren is verplicht. 

Voorpret! Bedenk alvast welk klein object u mee wilt nemen naar de workshop. 

Waar heeft u een mooie herinnering aan? Bijvoorbeeld een oud vaasje, een mooi 

kledingstuk, een persoonlijke brief, een souvenir, een kopje, een stuk gereedschap…? 

We zijn benieuwd naar uw verhalen! 

Meedoen?
Opgeven kan via: info@stadslink.nu o.v.v. Bakkie kunst. U kunt ook op donderdag en 

vrijdag tijdens kantooruren bellen naar 06-82082754. Of kijk op: www.stadslink.nu.

Als u zich aanmeldt, wordt u op de hoogte gehouden wanneer en waar de workshops 

plaatsvinden.
Bakkie Kunst is een coproductie van Stadslink en 

Cultuurvlinder en wordt mede mogelijk gemaakt door 
Gemeente Den Haag.


