
Workshop	kerststukken	december	2022

Het	was	even	zoeken,	zo’n	eerste	keer.
In	welke	ruimte	gaan	we	zitten?	Voor	of	toch	achter?
Waar	schenken	we	de	koffie	en	thee?	
En	die	lekkere	banketletter	en	speculaas	koekjes	van	bakker
Kaptein?	Waar	zetten	we	die?

Eigenlijk	wisten	we	het	wel.	Op	de	een	of	andere	manier	lopen	dit	soort	dingen	toch	organisch.
Terwijl	er	in	de	voorruimte	kennis	met	elkaar	werd	gemaakt,	waren	de	voorbereidingen	voor	het
maken	van	de	kerststukken	in	de	achter	ruimte	al	bijna	afgerond.	

De	heldere	demonstratie	van	Ed	van	Boeketterie	Wassenaar	maakte	dat	er	al	snel	een	start	kon
worden	gemaakt	met	het	opmaken	van	het	kerststuk.	Ieder	vanuit	eigen	ervaring	en	op	eigen
wijze.

Tijd	vliegt	wanneer	je	het	naar	je	zin	hebt,	zo	ook	hier.	Na	twee	uur	werd	het	resultaat	op	de	foto
gezet	en	kon	er	worden	geproost	op	een	geslaagde	avond.	Het	enthousiasme	zo	groot	dat	we
hebben	besloten	door	te	gaan	met	deze	vorm	van	workshops.

Op	donderdag	26	januari	van	19.30	uur	tot	21.30	uur	staat	de	volgende	ingepland:	het
voorjaarsboeket	met	vaas	voor	de	prijs	van	€	49,50	inclusief	koffie/	thee	en	een	lekkernij	van
bakker	Kaptein.

Meld	je	aan	via	onderstaande	link	of	mail	naar	info@villamelodie.nl	voor	meer	informatie.
	

In	de	maand	december	zijn	er	22	“happy	Kerstmussen”
uitgevlogen	naar	een	nieuwe	eigenaar.	
Een	limited	edition	waarvan	er	€	9,50	per	verkochte	kerstmus
aan	KIKA	is	gedoneerd!	
Een	onverwachts	succes,	voor	herhaling	vatbaar.
In	2023	zal	er	met	enige	regelmaat	een	dergelijke	actie
worden	gestart.	Hou	hiervoor	de	website;	www.custompeet.nl,
instagram	en/of	Facebook-pagina	in	de	gaten!								
	

Vanuit	Villa	Melodie	is	er	onder	leiding	van	Anjuli	Kaufmann
na	de	herfstvakantie	gestart	met	een	reeks	van	5
kunstworkshops	voor	leerlingen	van	groep	1	en	2	van	de
Herenwegschool	te	Wassenaar.

Op	16	december	is	deze	workshopronde	afgerond.
Alle	deelnemers	werden	getrakteerd	op	een	goodybag	met
daarin	een	gepersonaliseerde	muts	met	eigen	naam	van
Atelier	Soof.	Sylvester	en	Charlie	zijn	er	zichtbaar	blij	mee!	

Facebook Website LinkedIn Instagram

www.villamelodie.nl Bekijk	de	webversie

En	meer..

En?
Hebben	jullie	nog	voornemens	voor	het	nieuwe
jaar?
Bijna	verschuldigd	geven	ze	direct	het
antwoord.
	
Minder	eten,
Minder	drinken,
Minder	de	auto	pakken	bij	slecht	weer,
Minder	uitstel	gedrag.
	
En	jullie?
	
Peter	en	ik	kijken	elkaar	aan	en	weten	precies
van	elkaar	wat	we	voor	ogen	hebben.
Eigenlijk	willen	we	meer.
Meer	oprechte	aandacht,	het	nog	meer
uitzetten	van	onze	dromen	en	daarmee	nog
meer	positieve	en	gewoon	leuke	dingen	doen.
	
Het	uitspreken	van	dat	woordje	‘meer’	klinkt
overigens	voor	mij	altijd	wel	wat	negatief.
Tenminste	‘meer’	heb	ik	altijd	geassocieerd	als
veeleisend	en	hoogdravend.	Maar	in	dit	geval
heb	ik	besloten	dat	‘meer’	een	positieve	lading
heeft.
	
Villa	Melodie	als	inspiratiehuis,	broedplaats,
werkplek,	als	warme	jas.	In	contact	en	het	met
elkaar	delen	van	ervaringen,	herkenning	en	het
maken	van	mooie	herinneringen.
Voor	en	met	elkaar,	jong	en	ouder.
	
We	wensen	iedereen	een	sprankelend	en
voorspoedig	nieuw	jaar!

Museumbezoek,	maar	dan	anders
	

Misschien	herken	je	het	wel,	je	loopt	door	een
museum	en	leest	de	tekst	bij	een	kunstwerk
waar	je	eigenlijk	meer	vragen	over	hebt.	Of	je
laat	je	leiden	door	een	headset	met	informatie
via	een	van	tevoren	vastgestelde	route,	maar
eigenlijk	loop	je	daardoor	werken	mis	waar	je
graag	meer	interesse	voor	hebt.

Op	zaterdag	14	januari	van	11.00	uur	–	13.00
uur	bestaat	de	mogelijkheid	om	het
kunstmuseum	in	Den	Haag	te	bezoeken,	maar
dan	anders.	Marleen	Lehmann		neemt	ons	mee
in	de	wondere	wereld	van	de	kunst.

Marleen		zal	dit	'museumbezoek	maar	dan
anders'	gaan	begeleiden.	Marleen	heeft	een
bachalor	in	de	kunstgeschiedenis	en	haar
master	in	museum	galarie	studies.	Haar	droom
is	om	kunst	en	onderwijs	te	combineren	en
start	komende	februari	met	haar	opleidig	om
hier	haar	lesbevoegdheid	in	te	behalen

De	introductieprijs	voor	deze	rondtoer:	€	9,50
(excl.	entree	kosten	museum).

Interesse?	Aanmelden	kan	via	onderstaande
link	of	mail	naar	info@villamelodie.nl.
	

Je	kunt	je	hier	aanmelden	voor	het
museumbezoek

Lezing	"durf	te	springen"

Het	persoonlijke	verhaal	over	veerkracht	en	in
kansen	denken.	Na	twijfel	over	de	keuze	voor
journalistiek	of	een	militaire	carrière	in	de
(Marine)	traditie	van	de	familie	kiest	HAVO-
scholier	Kees	Amsterdam	voor	het	laatste.
Hij	vertrekt	naar	oorlogsgebied,	volgt
verschillende	trainingen	en	verliest	zijn	hart	aan
parachutespringen.	Maar	een	zwaar	ongeluk
tijdens	een	van	die	sprongen,	wordt	Kees	bijna
fataal.	Door	toch	zijn	hart	te	volgen	en	in
kansen	te	denken	weet	hij	op	te	krabbelen.
Kees	schrijft	een	boek	over	zijn	bijna
noodlottige	val	en	zijn	avonturen	bij	het	Korps,
en	weet	zo	alsnog	een	carrière	als	tv-maker	en
journalist	te	starten.

Peter	en	Ingrid	hebben	Kees	in	2008	leren
kennen	tijdens	de	voorbereidingen	van	een
item	binnen	het	televisieprogramma	Tros
Opgelicht.	Kees	heeft	destijds	op	een	zeer
professionele	wijze	onderzoek	gedaan	naar	de
praktijken	van	een	oplichter	waar	zij	mee	in
aanraking	zijn	geraakt.	In	februari	zal	Kees	zijn
verhaal	doen	bij	Villa	Melodie	Wassenaar,
waarbij	er	nog	kort	stil	zal	worden	gestaan	bij
de	aanleiding	van	onze	eerste	ontmoeting.
Exacte	datum	volgt	zo	spoedig	mogelijk.
Kosten	van	deze	lezing	zijn	€	12,50	incl.	een
hapje	en	een	drankje.
Wil	je	op	de	hoogte	worden	gehouden?	
Laat	dan	een	reactie	achter	via	onderstaand
formulier.

Hou	mij	op	de	hoogte

www.keesamsterdam.nl

Filosoferen	met	kleuters
	
Honderd-	en	één	en	onuitputtelijke	vragen	op
de	vaak,	meest	onverwachte	momenten.
Kleuters	zijn	de	beste	filosofen	die	er	zijn.	Ze
worden	nog	niet	gehinderd	door	kennis	en
denken	spontaan	over	elke	vraag	na.	Het
prikkelen	van	de	nieuwsgierigheid	door	het
stellen	van	boeiende	vragen	naar	aanleiding
van	een	tot	een	verbeelding	sprekend	verhaal.
En	daarmee	laten	verwonderen,	luisteren	naar
elkaar,	doordenken	en	jezelf	beter	leren
kennen.	Herkenbaar?
	
Op	zaterdag	11	februari	van	11.00	uur	–	12.00
uur	wordt	de	workshop	‘filosoferen	met
kleuters’	aangeboden	en	staat	onder	leiding
van	Annette	Lehmann,	Echa	specialist.
De	introductieprijs	hiervan	is	€	7,00	per	kind.
	
Wij	kijken	er	naar	uit.
Opgeven	kan	via	onderstaande	link	of	via	de
mail:	info@villamelodie.nl.

Filosoferen	met	kleuters

Project	Wijs	Vooruit

Het	zal	niemand	ontgaan	dat	de	wereld	in
constante	beweging	en	verandering	is.	De
uitdagingen	van	deze	tijd	vragen	onze
aandacht.	Maar	ook	dat	van	onze
jongeren.	De	Corona	tijd,	het	milieu,	de
onmin	tussen	landen,	de	digitalisering	en
technologie.	De	24	uurs	economie	en	dan
ook	nog	de	social	media.	Hoe	beweeg	je	je
hierin	als	jongere?	En	welke	rol	spelen	wij
als	volwassenen	om	ze	daarin	bij	te	staan?

Praten	mét	in	plaats	van	over	de	jongere	is
een	eerste	stap.	Waar	ligt	de	energie,	waar
de	kwaliteiten	en	wat	heeft	extra	aandacht
nodig	om	door	te	kunnen?	Doorgaans	dé
basis	om	vooruit	te	kunnen.	Maar	er	zijn
ook	situaties	waarbij	het	even	niet	meer
lukt	en	dat	er	meer	nodig	is.	Dreigen	uit	te
vallen	of	voortijdig	thuis	komen	te	zitten
daarmee	een	realistisch	gevolg.	Tijd	voor
maatwerk	en	extra	ondersteuning.	Een
stapje	terug	om	verder	te	kunnen	springen.
Een	maatwerk	traject	waarin	hulpverlening
en	onderwijs	samen	inzetten	op	de
terugkeer	van	de	jongere	naar	school,
waarbij	het	onderwijs	leidend	is.

Vanaf	januari	start	Project	Wijs	Vooruit	met
een	maatwerk	traject	voor	de	doelgroep
van	jongeren	tussen	de	10	en	18	jaar	met
als	doel	de	jongere	weer	terug	te	krijgen
op	zijn-	haar	passende	plek.
	

IDee	'Millenial	night'
	
Heb	jij	zin	om	met	andere	dertigers	vanuit	een
gezellige	en	creatieve	invalshoek	na	te	gaan:	
	

Waar	je	energie	van	krijgt;	
Wat	je	(verder)	wilt	gaan	doen	in	het
nieuwe	jaar;	
Of	gewoon	kennis	maken	met	andere
leeftijdsgenoten	in	dezelfde	fase	van	het
leven?	

	
Dan	ben	je	van	harte	welkom	op	donderdag
19	januari	2023	van	19.30	uur	–	21.30	u.	
Onder	het	genot	van	een	hapje	en	een
drankje	in	Villa	Melodie	Wassenaar.	
	
Wij	hebben	er	zin	in!	
	
Annette	en	Ingrid	

Project	PIN

Ieder	kind	is	een	kunstenaar.	
De	‘kunst’	is	hoe	het	een	kunstenaar	kan
blijven.
																																							-Pablo	Picasso-

Maak	kennis	met	Project	PIN:	Prikkelend,
Inspirerend,	nieuwsgierig	makend.
Onderzoeken,	ontdekken,	uitproberen;
Kritisch	denken,	observeren,	luisteren	en
mogen	twijfelen.
Filosofie,	kunst,	muziek,	fotografie	en
(technisch)	ontwerp.

Vanaf	maart	2023:	8	PIN-sessies	(om	de
week)	op	de	vrijdag	voor	leerlingen	tussen
de	10	en	13	jaar,	met	gastdocenten	onder
begeleiding	van	Ingrid	en	Annette.

Nieuwsgierig	geworden?
Meld	je	dan	aan	via	onderstaande	link	of
mail	naar	info@villamelodie.nl	voor	meer
informatie.

	

Extra	info	en	aanmelden	PIN	sessie

AGENDA

Januari

Museumbezoek
maar	dan	anders

Zaterdag	14	januari	van
11.00	uur	–	13.00	uur	in
het	Kunstmuseum	Den
Haag.	Marleen	Lehmann
(titel)	neemt	ons	mee	in
de	wondere	wereld	van
de	kunst.
De	introductieprijs	voor
deze	rondtoer:	€	9,50.
(excl.	entree	kosten
museum).
	

IDee	'Millenial	night'
(VOL)
	
Donderdag	19	januari
van	19.30	uur	-	21.30
uur.

Workshop
voorjaarsboeket

Donderdag	26	januari
van	19.30	uur	tot	21.30
uur.	Workshop
voorjaarsboeket	onder
begeleiding	van
Boeketterie	Wassenaar.
Kosten	voorjaarsboekte
met	vaas,	inclusief	koffie/
thee	ne	een	lekkernij	van
bakker	Kaptein	€	49,50.

Februari

Filosoferen	met
kleuters
	
Op	zaterdag	11	februari
van	11.00	uur	–	12.00	uur
wordt	de	workshop
‘filosoferen	met	kleuters’
aangeboden	en	staat
onder	leiding	van	Annette
Lehmann,	Echa
specialist.
De	introductieprijs
hiervan	is	€	7,00	per
kind.
	

Lezing	"durf	te
springen".

Kees	Amstaerdam,
auteur	van	het	boek	"durf
te	springen",	doet	zijn
verhaal.	
Exacte	datum	volgt	zo
spoedig	mogelijk.
Kosten	van	deze	lezing
zijn	€	12,50	incl.	een
hapje	en	een	drankje.
	

BINNENKORT

Project	PIN

Vanaf	maart	2023:	8	PIN-
sessies	(om	de	week)	op
de	vrijdag	voor	leerlingen
tussen	de	10	en	13	jaar,
met	gastdocenten	onder
begeleiding	van	Ingrid	en
Annette.
	

Workshop	3D
printen

Maak	je	eigen	ontwerp
en	print	het	uit	met	een
3D	printer!
Hoe	leuk	is	dat!
Binnenkort	meer	over
deze	workshop	op	de
website	van	Villa	Melodie

	

Workshop
programmeren	met
MicroBit

Leer	de	basis	van
programmeren	bij	Villa
Melodie.
Laat	de	MicroBit
MacQueen	zelf	rijden
zoals	jij	het	hebt
geprogrammeerd.	
Binnenkort	meer	over
deze	workshop	op	de
website	van	Villa	Melodie

	

Terugblik	kerststukken	maken

Aanmelden	workshop	voorjaarsboeket

Happy	kerstmussen	actie

Afsluiting	creatieve	workshops	leerlingen
Herenwegschool

Contact

Villa	Melodie	Wassenaar
Windlustweg	19
2242HK	Wassenaar

info@villamelodie.nl

Ingrid	Toneman	&	Peter	de
Weerd
	

Volg	ons	op:

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	info@villamelodie.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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