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KUNST IN HET PARK 
2013 

25 mei 14.00 tot 17.00 uur 
 

van Bergen IJzendoornpark 
naast villa Honk 

 
 



100 jaar nieuwe park 2010 











Wandeling door de nieuwe park wijk 
 
Kunt u lenen voor bv een familiefeestje 
of omdat u gewoon eens een historische 
wandeling wil maken. 
 
De tekst is ingesproken door wijkbewoners.  



Dag van het park    2011     Op Avontuur 





Verhalen verteller Fons Boer vertelt het verhaal van  
Orpheus opweg naar Euridice en andere verhalen kijk op you tube 







Dag van het park 2012      















 
KUNST IN HET PARK 

2013 
25 mei 14.00 tot 17.00 uur 

 
van Bergen IJzendoornpark 

naast villa Honk 

Dag van het park 2013    Kunst in het Park 
25 mei 14.00 17.00 uur 



Programma    2013     Kunst in het park 

Parkpodium : voor iedereen die in een koor zingt,  
toneel speelt, kleinkunst beoefend of wat dan ook  
is welkom om op ons podium op te treden! 
Er heeft zich al één koor aangemeld!! 
 
Taartenwedstrijd: 
wie maakt de kunstzinnigste taart? 
 



Kunst en curiosamarkt al een aantal aanmeldingen… 
 
Laat een foto van je maken als standbeeld. 
 



Kinderactiviteit workshop graffiti spuiten door… 
 
Kleine kinderen activiteit maakt een kunstzinnige 
limonadebeker! 



Beelden Wandelroute of fietsroute door de wijk. 



Lantaarnpalenproject Crabethstraat 

De jurk Gouwestein 

Zonnewijzer  



Kom allemaal op 25 mei 
14.00 17.00 uur 

 
KUNST IN HET PARK 

 
de dag van het park 

grasveldje naast villa Honk 



Namens alle organisatieleden graag tot dan! 
 
Manon 
Wilma 
Sjouk 
Marleen 
Marrianne 

Productie van Marriannekunstidee  2013 



O ja…. 
U bent ook welkom op de maandelijkse  
Creacafé avonden in het Grand café  van Gouwestein 
 

 

Creacafé nodigt wijkbewoners en andere creatievelingen uit  
om iets  over hun hobby te vertellen en te laten zien,  
daarna gaan we dan zelf aan de slag. 
De avonden zijn gezellig (incl. koffie en thee) en inspirerend! 
 
Creacafé is er elke 2e woensdagavond van de maand, die van  
gisteravond heeft u dus gemist maar 10 april zijn wij er weer! 
 


