
cultuur bij je buur!

22/05/22

Bijzondere belevenissen op onverwachte plekken. 
Dat is ‘Cultuur bij je Buur’. Dansers, muzikanten, 
kunstenaars, fotografen en bierbrouwers uit 
Boijl laten op zondag 22 mei 2022 zien wat ze 
kunnen. Op verrassende en mooie plekken 
in en om ons dorp. Kom kijken, luisteren 
en doe mee!

Vox Populi - Gewapend met drie stemmen en gitaar 
smeedt Vox Populi woord en melodie tot een klinkend 
geheel. Dansen, zingen, lachen en huilen, het mag van Vox. 
En u bepaalt wat ze zingen. 

Pianomuziek - Fen Klaassen (19) zit graag achter de 
piano en heeft zichzelf al een aardig repetoire eigen 
gemaakt. Ze speelt onder andere muziek van Einaudi 
(filmmuziek Intouchable). 

Harpmuziek - Julia van der Wijk is 15 jaar oud en speelt 
verschillende muziekstukken voor u op de harp. Een bijzonder 
instrument dat niet vaak gehoord wordt. Geniet ervan!

Trio Classico - Pianiste Nettie Vening, zangeres Mirjam 
Cornelisse en barok blokfluitiste Victoria Nair-Price zingen en 
spelen onder andere La Diva de L’empire van Satie, Moonriver 
van Mancini en de Csárdás van Monti.

Workshop Djembe - De warme persoonlijkheid en 
professionaliteit van Moustapha staan garant voor een 
inspirerend muzikaal avontuur. Zijn workshop zorgt 
gegarandeerd voor veel plezier. Geschikt voor alle leeftijden. 

Creatieve instuif - Houd je van lekker freubelen of wil 
je het eens proberen? Nathalie de Jong heeft voorbeelden 
bedacht van dingen die je kunt maken. Wendy en Laura zijn 
er om je eventueel te helpen. Voor alle leeftijden.

Peuterdans - Kom met uw peuter en zing, speel en dans 
samen mee met vrolijke kindermuziek. Voor kinderen van 2 
tot en met 4 jaar. We maken er een feestje van!

Workshop streetdance - Leef je uit tijdens de workshop 
streetdance, gegeven door Michelle van dansschool Elisance. 
Er zijn twee workshops voor verschillende leeftijden.  

Dansdemo - Elly en Ronald van Bennekom dansen al bijna 
40 jaar ballroom, latin en oude dansen, zoals de Valeta en de Sint 
Bernardswals. Zij geven een demonstratie en wie weet word jij 
ook enthousiast. Dansen is plezier voor twee en houdt je jong!

Expositie Rinske Jonkman-Jorritsma - Creatief bezig 
zijn is haar hele leven al belangrijk geweest. Nu ze met 
pensioen is, is er pas echt tijd voor haar passie schilderen 
en beeldhouwen. 

Expositie Els de Niet - Open atelier bij beeldend 
kunstenaar Els de Niet. Er is van alles te zien: schilderijen, 
fotowerken, gemengde technieken en installaties. Wees 
welkom! 

Ode aan onze 80 plussers - Jellie Menger en Els de 
Niet maakten met veel plezier foto’s en tekenden verhalen 
op van de vele lieve en tevreden 80 plussers in Boijl. Ze zijn 
op groot formaat te zien. 

De Heer’n van Stellingwarf - Bierproeven op het 
veldje bij De Daoken. Probeer een ‘Ondeugens Blondtien’, 
een ‘Driesprong’, een ‘Bock em d’r op’ of een ‘Goeiendag 
eem’. Proost!

kom kijken en geniet!

Zingen bij het kampvuur - Sander Metz is een 
rasechte entertainer. Met zijn gitaar, basgitaar, drums en 
stem is het altijd een feest! Sluit Cultuur bij je Buur af bij het 
kampvuur en geniet van de gezelligheid en de muziek.

Expositie Marga Kramer- van Zutphen - Marga begon 
met schilderen in aquarel in 2011. In 2016 stapte ze over op acryl-
verf. Omdat dit meer mogelijkheden biedt om vrijer te werken. Ze 
gebruikt paletmes en/of penseel en soms ook materialen. 

ook veel te 
doen voor 

kinderen!

3D-schminken & tijdelijke tattoos - met blending- 
en 3D-schildertechnieken maakt Saskia Creations de meest 
uiteenlopende artistieke creaties op je gezicht. Ook kun je bij 
haar terecht voor een tijdelijke tattoo. 



het programma

zo werkt het!
Stel je eigen programma samen
In het schema zie je wat, waar en wanneer te doen is. Maak je keuze 
en stel je eigen ideale zondag samen! Alle optredens, workshops en 
exposities zijn gratis. Er is voldoende tijd om je te verplaatsen naar 
een andere locatie van je keuze. Exposities en de 3D Street Art op 
het Brinkplein zijn doorlopend te bezoeken. 

Trek gekregen?
Cultuur maakt hongerig. Je kunt de hele dag terecht bij Dagbesteding 
Het Zwaantje voor koffie, thee en taart. Ook kun je een overheerlijke 
lunch reserveren (uiterlijk op 19 mei) en opeten bij Het Brinkhuus.

Meer weten over dit evenement?
Bel of app met Anke Slot (06 27293147) of Katja Moesker 
(06 34263877). Of mail naar boijlbloeit@hotmail.com.
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Vox Populi - Karl Adams, Paul Klaassen & Nico Poppes Familie van der Geest | Boijlerweg 51   

Pianomuziek - Fen Klaassen Els De Niet | Boijlerweg 63 

Harpmuziek - Julia van der Wijk Mijke Noest | Boijlerweg 78 

Trio Classico - Nettie Vening, Mirjam Cornelisse & Victoria Nair-Price Hervormde Kerk Boijl | Boijlerweg 87   

Djembe - workshop door Moustapha Seck Familie Gutterswijk | Boijlerweg 32  

Creatieve instuif - knutselworkshop met Wendy en Laura Boersma Te hooi en te gras | Boijlerweg 96 

3D Street Art - Planet Streetpainting, feat. Nevena & Evgeniq Leftrova Brinkplein | De Brink 2        

3D-schminken & tijdelijke tattoos - Saskia Creations Het Brinkhuus | De Brink 2 

Peuterdans (t/m 4 jr.) - Wilmar Meppelink & Julia van der Wijk Mijke Noest | Boijlerweg 78 

Workshop streetdance (5 - 7 jr.) - Elisance dansschool Brinkplein | De Brink 2 

Workshop streetdance (8 - 11 jr.) - Elisance dansschool Brinkplein | De Brink 2 

Dansdemo - Ronald & Elly van Bennekom De Tille | De Brink 2   

Expositie schilderkunst - Marga Kramer & Rinske Jonkman Dagbesteding ‘t Zwaantje | Boijlerweg 81      

Expositie kunstwerken - Els de Niet Els De Niet | Boijlerweg 63     

Ode aan onze 80 plussers: foto’s en verhalen - Els de Niet & Jellie Menger Dagbesteding ‘t Zwaantje | Boijlerweg 81      

De Heer’n van Stellingwarf  - bierproeven Op het grasveldje bij De Daoken 

Zingen bij het kampvuur - met singer-songwriter Sander Metz Familie van den Akker | Boijlerweg 128 

3D street art
Doe mee met de 3D Street Art fotowedstrijd
Twee kunstenaars zijn in de dagen voorafgaand aan 22 mei druk 
bezig met het maken van een bijzonder 3D Street Art kunstwerk op 
Het Brinkplein. Op 22 mei is het af en kan iedereen het eindresultaat 
komen bewonderen. Zo’n schitterend 3D kunstwerk nodigt natuurlijk 
uit tot het maken van interactieve foto’s.

Plaats je foto op facebook en win!
Zet jezelf of een ander in 3D en maak kans op een 
leuke prijs! Plaats de foto op de facebookpagina 
van Boijl en maak de slagzin ‘Boijl bloeit want ...‘ 
af. Mailen kan ook: boijlbloeit@hotmail.com. 
Doe dit uiterlijk op 1 juli!

kijk voor 
eventuele 

wijzigingen 

op boijl.com

 Feestelijke opening van deze tentoonstelling samen met de 80 plussers.  


