
 

 
 

LevensLab De Kempenaer 

voor meer informatie: www.kempenaerstudio.nl/levenslab  

Ook zo genoeg van het thuiszitten?  
 

Ga met ons mee de natuur ontdekken vlakbij huis. Je hoeft er niet ver voor te reizen of 
vroeg je bed uit. Je ontmoet behalve de natuur ook je buren of andere mensen uit je 

omgeving uit alle leeftijdsgroepen, jong en oud door elkaar. 
Wij maken met elkaar een verbinding tussen de natuur en ieders creativiteit.  

Er is vooraf geen specifieke kennis of vaardigheid nodig.  
Alles leren we met elkaar in de praktijk.  

 
 Hoe doen we dat?  

We gaan waarnemen, bekijken de wereld 
door de ogen van de niet-menselijke buurt-
bewoners en leven we ons in.  
We maken er tekeningen, foto’s, muziek of 
verhaal van. We bouwen een compostbak. 
Langzaam aan leren we elkaar en de niet-
menselijke buurtbewoners beter kennen. 
LevensLab De Kempenaer groeit zo tot een 
groen & creatief centrum in de buurt. 

Neem iemand 
mee! 

Wat doen we?  
Elke middag onderzoeken we een thema  

zoals bijen, bomen, vogels, compost of water.  
We starten met vragen als:  

Hoe leven onze niet-menselijke buurtbewoners 
eigenlijk? Waar wonen, eten, slapen ze?  

Wat hebben ze nodig en is er genoeg? Wat we 
ontdekken, maken we zichtbaar of hoorbaar.  

Op 10 juli nodigen we vrienden, familie en 
buurt uit om de ‘andere’ buurtbewoners te 
leren kennen en delen onze ontdekkingen.  

LevensLab  

ZIN in? 

Meedoen? 

 De Kempenaer 

Wat doen we wanneer?  
12 mei: de niet-menselijke buurtbewoners 
19 mei: een goede bodem voor diversiteit   
26 mei: alles leeft en is verbonden  
  2 juni: de wereld door de ogen van …….   
30 juni: het belang van water voor leven 
   7 juli: verdieping, vragen en voorbereiden voor 10 juli       
 10 juli: delen wat we ontdekt en gemaakt hebben     

 

Handig om mee te nemen 

 Passende (warme, laagjes) kleding die vies mag worden 

 Je mobiel of camera als je die hebt 

 Pen en papier om dingen op te schrijven voor jezelf  

 ZIN! 

graag tot dan! 

Wanneer, hoe vaak, waar en bijdrage 
6 woensdagen: 12, 19 & 26 mei, 2 & 30 juni en 7 juli van 14.30 -17.30 uur.  
Er is thee met lekkers. 1 zaterdag: op 10 juli delen we wat we ontdekt en  

gemaakt hebben met familie en buurt tussen 14.30 -17 uur in  
De Kempenaerstudio, Kempenaerstraat 11-B, 1051 CJ Amsterdam   

Uiteraard hanteren wij de Corona maatregelen. 
 

Bijdrage: €30 / €20 (stadspas) incl. materiaal en hapje & drankje. 
Als de bijdrage een obstakel is om mee te doen, neem dan even contact op met Sylvia. 

 

informatie & aanmelden  

Marjolein Baars & Sylvia Panhuise:  
06 55840851      Levenslab@gmail.com 

Iedereen welkom 

https://westbegroot.amsterdam.nl/

