Hallo lieve buurtbewoners!
Wij zijn Hanne en Isa, twee enthousiaste studenten van de kunstacademie Sint
Joost in Breda. Binnenkort verblijven wij tussen 21 juni en 11 juli samen met nog
vijf andere vrouwen (Kija, Jolijn, Femke, Danielle en Fien) in de expositieruimte
Witte Rook hier in de buurt.
Wij kijken er allen naar uit om jullie te ontmoeten en willen jullie bij deze graag
uitnodigen voor twee initiatieven die wij tijdens ons driewekelijks verblijf zullen
ondernemen!

1

WORKSHOPS SERVIES MAKEN
Het maken van een eigen servies is een bijzonder
proces. U kunt de klei geheel naar eigen wens
vormen, zodat het servies wat u maakt is afgestemd
op uw favoriete gerechten. Wij zijn op zoek naar
gezinnen die gezamenlijk een eigen servies willen
maken. U zult worden uitgenodigd bij de
expositieruimte van Witte Rook, waar de workshop
plaatsvindt. Na de workshop zullen wij het servies afbakken en
glazuren in een door u uitgekozen kleur en wanneer het af is bij u thuis
afleveren zodat u met uw gezin het servies kunt inzetten voor mooie
nieuwe (eet)herinneringen!
Wij hebben voor de workshops slechts plek voor 4 gezinnen (groot of
klein) dus mocht u interesse hebben, geef u dan vlug op!
U kunt contact opnemen met Isa via:
email: isart6@gmail.com
mobiel: 0652167412

2

KOOKBOEK VOOR DE BUURT

U kent vast wel dat ene huis in uw straat waar de lekkerste geuren
door de afzuigkap uw neus bereiken. Dit is uw kans om te ontdekken
welke heerlijke ingrediënten er verwerkt worden in de keukens van
uw buren!
Wij zouden u graag uitnodigen om een bijdrage te leveren aan het
Buurtkookboek. Dit boek zal een verzameling worden van recepten
en de daarbij horende verhalen. Heeft u een recept in uw collectie
wat zoete herinneringen of nostalgie bij u oproept? Wat is uw
lievelingsgerecht? Wanneer at u dit voor het eerst? Dit zijn vragen
waar u vast over na kunt denken. Wij ontmoeten u graag in de
Buurtsalon, de Pluktuin, het Pukplein of aan de deur, om fijne
gesprekken aan te gaan en mooie dingen uit te wisselen.
Iedereen die deelneemt aan de uitwisseling zal een (digitaal of
fysiek) exemplaar van het Buurtkookboek ontvangen!
Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan dit initiatief of
vragen hebben,
dan kunt u contact opnemen met Hanne via:
email: hanne_van_beek@hotmail.com
mobiel: 0681621951
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