
3 Oever Festival 2019 op het Haônehart in Kekerdom 
“Kunst met de kinderen”  op  20,  21,  22 september, 
programma  i.s.m. met de Laurentiusschool-Kekerdom. 
 
Vrijdag 20 september 9.15 uur – 12.00 uur 
Zelfportretten tekenen en schilderen. 
 
42 kinderen van de Laurentiusschool-Kekerdom, komen ’s morgens met hun leerkrachten en 
begeleiders naar Atelier Marjolijn Rigtering, Zalmstraat 22 te Millingen aan de Rijn.    
De kinderen  gaan daar een zelfportret tekenen en schilderen.  Ze doen dit  op de manier zoals  
Marjolijn eerder dit jaar de kinderen heeft geleerd toen ze hun klasgenootjes  portretteerden. 
De kunstwerkjes zijn op 21 en 22 september te zien in de Kunsttent op het Haônehart.  
Tijdens deze ochtend en de lunch komt Berry Cloosterman op de  Keltische harp spelen voor de 
kinderen. Na de workshop blijven de kinderen lunchen in het atelier. 
Daarna vertrekken zij  naar de grote gymzaal in Millingen aan de Rijn voor een gymnastiekles. 
 
Programma op het Haônehart aan de Schoolstraat in Kekerdom: 
zaterdag 21 en zondag 22 september 11.00 uur-17.00 uur 
 
Portret tekenen/schilderen in de Kunsttent op het Haônehart in Kekerdom. 
Kom op tijd voor deze bijzondere workshops, waarbij je mee kunt doen aan een wedstrijd. 
 
Schilderwedstrijd:  
zaterdag 21 september: 3x een workshop: 
11.00 -12.30 uur         13.30 –15.00 uur          15.30 -17.00  uur 
zondag 22 september  : 3 x een workshop : 
11.30 -13.00 uur         13.30 –15.00 uur          15.15- 16.45 uur 
. 
Kinderen tekenen hun ouders  (of begeleiders, of andere volwassen personen) . 
Ouders en kinderen gaan tegenover elkaar zitten  aan tafels in de kunsttent en worden 
geportretteerd door hun kroost. Zij kunnen daarbij één van de uitgestalde hoeden opzetten.  
Aan de ouders wordt gevraagd om maximaal 15 minuten en profiel te poseren. 
Zij kunnen ook hun eigen favoriete hoofddeksel  meebrengen om te poseren.  
Wanneer de geschilderde tekening klaar is wordt het kunstwerkje opgehangen in de Kunsttent. 
Er kunnen steeds 8 kinderen met 8 ouders/begeleiders meedoen aan de workshop.  
Je kunt spontaan aanschuiven op de begintijden, maar ook reserveren op een lijst met  
begintijden van de workshops. Die lijst hangt  in de Kunsttent. 
 
Ook kinderen van buiten het dorp Kekerdom kunnen  meedoen aan de workshops. 
Begeleiding: volwassen en  ervaren schilder-leerlingen van Marjolijn Rigtering.. 
 
Op zondagmiddag 17.00 uur, maakt de wethouder van cultuur van de gemeente Berg en Dal, 
Mevrouw Annelies Visser, namens de jury de namen van de drie winnaars bekend. 
 
De eerste prijs  is een geschilderd portret van de winnaar, en een schilderles in het atelier van  
Marjolijn Rigtering ,  De ze kunstenaar gaat op en later tijdstip  het portret van de winnaar  
schilderen, na een afspraak met de ouders. 
De winnaar komt daarvoor poseren in het atelier te Millingen aan de Rijn. 
De tweede prijs is een schilderles in het atelier van de kunstenaar samen met leeftijdgenootjes. 
De derde prijs is ook een  gratis schilderles in het atelier  samen met leeftijdgenootjes. 



 
14.00  uur – 15.00 uur : op  zaterdag en zondag  in de Muziektent: 
Repetitie van het Kekerdoms-Kinder-Keukenorkest van de Laurentiusschool Kekerdom. 
De kinderen maken ritmische muziek met emmers, potten en pannen, ratels en raspen, 
wasborden, pannendeksels,  stoffers en blikken, fluitjes, eierwekkers, potlepels en overig 
“instrumentarium uit de keuken”. Je leert hier hoe je als slagwerker samenspeelt met anderen. 
Is er thuis nog een pan of wasbord, die toch weggegooid moest worden: NEEM MEE  !! 
Er zijn al heel veel slag instrumenten uit de keuken beschikbaar in de muziektent. 
Begeleiding; Harry Loock en leden van de Slagwerkgroep Kekerdom. 
Alle aanwezige kinderen zijn welkom om mee te spelen, ook als je niet uit Kekerdom komt !                                        
.       
vervolg : optreden van het KKK-orkest:   
15.00 uur-  tot  ???  op zaterdag en zondag in de Muziektent:  
 
Uitvoering improvisatie slagwerk door het Kekerdoms-Kinder-Keukenorkest,  
door kinderen van de Laurentiusschool , samen met kinderen van elders.  
Alle  leden van het Kekerdoms-Kinder- Keukenorkest moeten wel de repetitie  om 14.00 uur  
hebben bijgewoond, om te kunnen meedoen aan dit concert ! 
 
 
11.00 – 17.00 uur : op zaterdag en zondag in de Timmertent:  
 
Timmerwerkplaats 
thema : gekke huisjes timmeren z.g. ” follies”.  
Een folly is en nutteloos bouwwerk, gewoon voor de grap gemaakt. 
Je hoeft er niet persé in te kunnen en er kunnen ook vreemde dingen aan zitten, b.v. een  
duikplank vanuit de dakgoot of een zolderraam met een glijbaan….. 
Niets hoeft logisch te zijn in zo’n  huisje. Laat je fantasie de vrije loop en bedenk een naam: 
b.v. kijkdooshuisje, rommelhuisje, hemelhuisje, verdwijnhuisje, loophuisje, spinnenwebhuis enz.  
Afmetingen maximaal 50 x 50 cm. , want je moet het zelf kunnen dragen. 
Plaatjes van follies hangen in de timmertent om je fantasie te prikkelen. 
 
Vrije inloop, maar er kunnen 10 kinderen tegelijk meedoen. 
Wanneer de tent vol is , kun je wachten tot er iemand klaar is met het timmerwerk. 
begeleiding:  vrijwilligers en stagiaires. 
 
. 
12.30 uur-13.30 uur : Pauze  (denk aan een lunchpakketje) 
 
 
Pauzeprogramma: 12.30 uur 13.30 uur  op zaterdag en zondag  bij de Hoela-hoeptent. 
 
Hoela-hoep-workshop : begeleiding Marlynn Amina van Alphen. 
Marlynn leert de kinderen  in korte tijd hoe je met een hoela-hoep kunt bewegen. 
Marlynn laat zelf zien hoe je met een hoela-hoep  kunt dansen !  
Je kunt ook leren hoe je jouw eigen hoela-hoep kunt versieren.( wanneer je die eerst mag 
kopen van je ouders), maar alleen het oefenen is ook al erg leuk ! 
 
 
Knutselworkshop: begeleiding Moniek Heijtink  met een aantal vrijwilligers. 
zaterdag  21 september 11.00 uur-12.30 uur   en   13.30uur -17.00 uur 
zondag    22 september 11.30 uur- 12.30 uur  en   13.30 uur-16.30 uur  
thema knutselworkshop : Lapjeskat. 
Maak op een karton je eigen lapjeskat met lapjes textiel, kralen, kantjes, knopen, band 



 
 
                                                                                                                             
                                                                                                                                        
Keramiekworkshop: stoken en bakken van  duimpotjes op zondag 22 september om 11 uur 
 
Op zondagmorgen gaan we de keramieken duimpotjes bakken, die de kinderen van  groep 4,5 en 
6  al eerder hebben gemaakt hebben in een les op de Laurentiusschool in Kekerdom, o.l.v.  
Ria Koopmans. De potjes worden gebakken op de vuurplaats van het Haônehart. 
 
Begeleiding bij het stoken: Moniek Heijtink en Rob met vrijwilligers. 
Vóórdat het vuur aangestoken wordt, mogen de kinderen zèlf hun duimpotjes in het zaagsel 
zetten. Daarná wordt het hout opgestapeld over de potjes heen en wordt het vuur aangestoken. 
Alle duimpotjes zijn gemerkt met de initialen van de kinderen  en later nog herkenbaar. 
Het stoken duurt  2 uur . Vrijwilligers bewaken het vuur  en zorgen voor de veiligheid van de 
kinderen. Als het vuur dooft moet alles nog langzaam 2 á 3 uren afkoelen.  
Vrijwilligers blijven aanwezig  bij het afkoelingsproces. 
De potjes  worden pas de  volgende dag  op school uitgedeeld en meegegeven naar huis. 
Dat is dus op maandag 23 september. Ook de kleine kleiwerkjes worden dan uitgedeeld.  
 
Ouders of begeleiders van de schoolkinderen van groep 4, 5 en 6  van de Laurentiusschool  
worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de aanvang van het  bakken van de keramiek- 
kunstwerkjes van hun kinderen. 
 
 
13.30 uur--17.00 uur : alléén op zondag 22 september: 
 
Workshop werken met touwen. 
begeleiding : outdoor-specialist  Martijn Broekman. 
 
Spannende workshop met touw-knopen, touwtrekken, wedstrijd ‘gezekerd’ lopen over gespannen 
touwen enz. 
Zorg dat je stevige schoenen aan hebt ! 
 
 
Op zaterdag en zondag is er ook regelmatig  een muzikaal optreden  op het Haônehart. 
o.a. op zaterdag door leden van de Trekzakvereniging “Waorum Nie” o.l.v. Jan Albers. 
  
 
Het Haônehart is een speelparadijsplek voor kinderen ! 
Het is gelegen naast de Laurentiusschool en het Kulturhûs aan de Schoolstraat te Kekerdom. 
 
Niet vergeten: wanneer je de hele dag blijft een lunchpakketje meenemen. 
  
  
Kunst met kinderen in Kekerdom : 3 Oeverfestival 2019 
 
In de weken vóór het festival ook informatie via het emailadres en de website.  
info@3oeverfestival.nl of www.3oeverfestival.nl  
 
of via Marjolijn Rigtering, email: marjolijnrigtering@upcmail.nl  
coördinator 3-Oeverfestival op de Zuidoever.  
 
. 
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