Doe mee aan de wedstrijd

E

en creatieve wedstrijd voor alle
leeftijden met leuke prijzen !!

Buurthuis Beien
Meeuwenstraat 160
7523 XZ Enschede
053-7370268
Www.beien.nl

De wedstrijd voor kinderen:

Het is lente en de insecten komen weer tevoorschijn. Een van de belangrijkste is de bij.
Vrolijk gekleurde harde werkers die honing maken en bloemen bestuiven zodat wij ook
nog van mooie bloemen kunnen blijven genieten.

Jouw opdracht?

Teken, schilder, plak en knip of knutsel een bij. Met bloemen of zonder.. Met een bijenkorf
of vliegend in de lucht met vriendjes… laat je fantasie de vrije loop en laat ons zien wat je
allemaal kunt.
Wat doe je met je
kunstwerk?
Als je werkstuk klaar is
lever je dat af bij de
receptie van buurthuis
Beien aan de
Meeuwenstraat 160. Je
kunt inleveren tot 30 mei
en de receptie is weer
geopend vanaf 11 mei op
maandagen en
woensdagen van 10 tot 12
uur. Alle kunstwerkjes
komen voor de grote
ramen aan de voorkant te
hangen.
Vergeet vooral niet om

duidelijk je naam en
adres erbij te vermelden
en je leeftijd. Wij kunnen
dan contact met je
opnemen als je bij de
prijswinnaars hoort.

leuke spellen voor buiten
of binnen , knutsel
pakketten als tweede
prijs en troostprijs.
Superprijzen dus doe je
best en maak er iets
moois van!

Wat kun je winnen?

Interessante informatie:
Er zijn prijsjes te winnen
voor verschillende
leeftijdscategorieën:
 2 tot 4 jaar
 5 tot 10 jaar
 10 tot 14 jaar

Er zijn mooie prijzen
beschikbaar voor elke
leeftijdsgroep. Een
hoofdprijs, een tweede
prijs en een troostprijs.
Er zijn cadeaubonnen ter
waarde van 15 euro te
winnen als hoofdprijs en

 14 tot 18 jaar

De wedstrijd voor volwassenen
Ook als u geen kind bent is
het leuk om creatief bezig te
zijn. Vooral wanneer u toch al
veel meer binnen moet zijn.
Uw opdracht?
Voor de volwassenen hebben
we een wedstrijd bedacht
waarbij u een stukje
schrijft ,dicht, iets tekent,
schildert of knutselt waarin u
uitdrukt welke invloed deze
coronatijd op u heeft
gemaakt. Dat kan natuurlijk
ook een uiteindelijk positieve
ervaring zijn geweest. Of U
heeft gewoon teveel uw
naasten gemist….En
creativiteit is op vele

manieren uit te drukken: U
kunt natuurlijk een hart
haken of een taart bakken
met een tekst erop.. Of u
pakt lekker uit en maakt
een schilderij.
De 3 mooiste of
indrukwekkendste
inzendingen krijgen een
lekkere taart. En worden,
indien u er toestemming
voor geeft, tentoongesteld
in het gebouw van Beien
en/of op de website
geplaatst.
Wat doet u met uw
inzending?
De tekst of uw kunstwerk

kunt u opsturen of
langsbrengen tot en met
30 mei bij de receptie
van :
buurthuis Beien
Meeuwenstraat 160
7523 XZ Enschede.
De receptie is geopend
op de volgende
tijdstippen:
Maandag van 10 uur tot
12 uur en
Woensdag van 10 uur
tot 12 uur
Laat vooral uw naam en
nummer achter zodat we
u kunnen bereiken als u
gewonnen hebt en

vergeet niet:

Veiligheid voorop.

#anderhalvemeter
#samensterk

