
 

 
 
 
 
Kampen, 17 maart 2022 
 
 
 
Beste vrijwilligers, gastgezinsleden of anderszins betrokkenen, 
 
Drie weken geleden brak in Oekraïne een oorlog uit en kwam een ongekende vluchtelingenstroom 
binnen Europa op gang. Zoals op veel plekken in Nederland, zijn ook in de gemeente Kampen 
vluchtelingen opgevangen in diverse gastgezinnen en groepslocaties. Bijzonder en hartverwarmend 
om te zien hoe hierin nauw en snel wordt samengewerkt. De eerste schoolklassen met Oekraïense 
kinderen zijn zelfs al gestart! 
 
Maar de veiligheid van Nederland maakt voor deze mensen geen einde aan de onzekerheid over 
achtergebleven geliefden of het vervolg van deze oorlog. Naast eventuele dagbesteding als school en 
werk, kunnen juist nú kunst en culturele activiteiten een stukje extra plezier, ontspanning en 
betekenis geven. Zoals bij andere vluchtelingengroepen, wil Quintus ook deze mensen een warm 
welkom geven.  
 
Daarom bieden wij als kunstencentrum van Kampen activiteiten aan voor de in de gemeente Kampen 
opgevangen vluchtelingen uit Oekraïne. Zij kunnen (in ieder geval tot het einde van dit cursusseizoen 
2021-2022, dus tot de zomervakantie) instromen en kosteloos meedoen bij deze reeds bestaande 
groepslessen muziek, dans, theater en kunst & ambacht. Een overzicht vind je in onderstaand 
cursusprogramma.   
 
Is er belangstelling? Neem dan contact met mij op via 06-42190943 (mailen mag ook: 
t.last@quintuskampen.nl maar bellen is sneller). In overleg maken we een afspraak voor een eerste 
proefles. Zo kunnen de Oekraïense cursisten (kinderen, jongeren en volwassenen) zelf ervaren of zij 
al dan niet de juiste les hebben gekozen.  
 
Heb je vragen of opmerkingen? Bel of app mij gerust via eerdergenoemd mobiele nummer. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Tabitha Last-Wilderdijk 
 
Medewerker PR, marketing & communicatie 
Kunstencentrum Quintus 
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Cursusprogramma voor vluchtelingen Oekraïne 
Cursus Voor wie Wanneer Goed om te weten 
Kunst & Ambacht (ARTS & CRAFT) 

Kinderatelier Tekenen 
& Schilderen 7-9 jaar 

Kinderen van 
7-9 jaar 

Woensdag 14.45-16.15 uur  

Kinderatelier Tekenen 
& Schilderen 9-11 

Kinderen van 
9-11 jaar 

Woensdag 13.00-14.30 uur  
Woensdag 16.30-18.00 uur 

 

Kinderatelier Bouwen 
& Boetseren 7/12 jaar 

Kinderen van 
7-12 jaar 

Maandag 16.00-17.30 uur Deze groep is vol; bij 
belangstelling starten we 
2e groep (tijd in overleg) 

Jongerenatelier 
Tekenen & Schilderen 

Jongeren van 
12-18 jaar 

Maandag 18.30-20.00 uur Deze groep is vol; bij 
belangstelling starten we 
2e groep (tijd in overleg) 

Werkplaatsen 
tekenen, schilderen, 
glas of grafiek 

Volwassenen 
(zelfstandig 
werken) 

 In overleg met docent de 
juiste groep bepalen 
 

Dans (DANCE) 

Peuterdans Kinderen van 
2,5 – 3 jaar 

Vrijdag 10.15-11.00 uur Ouder en kind lessen 

Peuterdans Kinderen van 
3,5 - 4 jaar 

Vrijdag 9.30–10.15 uur Ouder en kind lessen 

Kleuterdans Kinderen 4-6 
jaar 

Woensdag 13.45-14.30 uur 
Vrijdag 14.30-15.15 uur 

 

Kinderdans Kinderen 6-8 
jaar 

Vrijdag 15.30-16.30 uur  

Klassiek ballet / 
moderne dans  

Alle 
leeftijden 

 In overleg met docent de 
juiste groep bepalen 

Pilates volwassenen Maandag 14.00-15.00 uur 
Dinsdag 19.00-20.00 uur 
Dinsdag 20.15-21.15 uur 

 

Theater (ACTING) 

Toneel 4+ Kinderen 4-6 
jaar 

Woensdag 14.30-15.15 uur Korte cursus, laatste les op  
 

Muziek (MUSIC) 

Kinderkoor Q-ties Kinderen 6-
12 jaar 

Woensdag 16.00-16.45 uur Genre: Kinderen voor 
kinderen, popliedjes, etc.  

Maandagmiddagkoor Volwassenen 
AL 

Maandag 12.55-13.55 uur Genre: klassiek en 
volksliedjes 

Vrouwenkoor vrouwen Maandag 19.00-20.00 uur Genre: klassiek (in overleg) 

Popkoor Volwassenen 
20-50 jaar 

Woensdag 19.45-21.15 uur Genre: pop, modern 

Muziekinstrumenten 
of zangles 

Alle 
leeftijden 

 Wie al een instrument 
bespeelt, kan (indien 
voorradig) een instrument 
lenen en wellicht in een 
ensemble, symfonieorkest, 
bandje of combo 
meespelen. Dit graag in 
overleg.  

 


