Elke dag samen koffie drinken vanaf 10.00 uur. In het weekend
vanaf 10.30 uur. Het restaurant is elke dag geopend van 12.00
tot 13.00 uur.
Bewegen in de lounge op doordeweekse dagen om 11.00 uur

ACTIVITEITEN
De aangekondigde activiteit Klassieke muziek luisteren van zondag 6 december is verplaatst naar
zondagmiddag 13 december
Maandag 7 december

15.00 uur: Breingeheim van MAX Omroep: genot en angst
19.00 uur: Digitale Kerkdienst Nicolaaskerk in de lounge

Dinsdag 8 december

15.00 uur Creatief met Maria
15.30 uur -16.00 uur Onderweg naar kerst: Woord en Muziek in
de Nicolaaskerk. Aanmelden maandag 14.00 uur bij de receptie.
Verzamelen dinsdag in de hal van Westerholm om 15.15 uur.

Woensdag 9 december

15.00 uur: Spellen en sjoelen in de zaal

Donderdag 10 december

15.00 uur: The Crown vervolg seizoen 4

Vrijdag 11 december

11.00 uur: Bewegen met Adinda in de lounge
15.00 uur: Thee/koffie.
Vanaf 15.30 uur in gesprek met elkaar over verwachtingen en
toekomst, met Angelique.

Zondag 13 december

16.00 uur: Luisteren naar Klassieke muziek met Bach, Vivaldi,
Mendelssohn en Mozart. Programma ontvangt u bij aanvang.

Expositie in de hal van Westerholm en het Westerhuys
van kunstenaar Jan Lever (meer informatie z.o.z.)

Het winkeltje is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 11.30 uur.
Elke woensdag staat de SRV wagen (tussen 10.15– 11.15 uur) bij Westerholm.
Uw SRV-boodschappenlijstjelevert u uiterlijk woensdags 10.00 uur in bij de receptie.

Landschapsbeleving door de bril van Jan Lever

Jan Lever werd geboren op 4 februari 1947. Van huis uit werd hij dagelijks geconfronteerd met
papierknipkunst, een techniek, die ook hij zelf beheerst en toepast.
Zijn voorkeur ging echter meer uit naar het tekenen en het schilderen en naar de muziek. Naast
een zangopleiding, volgde hij de opleiding tot bevoegd docent tekenen en vervolgens de opleiding
Vrij tekenen en schilderen aan de Academie voor beeldende kunsten Minerva te Groningen.
In zijn jeugd heeft Jan veel getekend in grijstonen. Een doos met waterverf openden de kijk op het
werken in kleur. Het stilleven en het landschap zijn geliefde onderwerpen, maar daarnaast hebben
ook abstract werk en werken vanuit de fantasie een vaste plaats.
De expositie in Westerholm staat in het teken van het landschap, verbeeld in acryl- en olieverf. En
hoe realistisch een schilderij ook mag overkomen, het is altijd een verbeelding, gezien door de bril
van de kunstenaar. De kunstenaar maakt zijn eigen ordening, zijn eigen kleurweergave. En het
mooiste is, dat zijn fantasie alles mogelijk maakt, zoals drijvende knikkers op het water.
Email: jan.lever@planet.nl

www.janlever.nl

