
 
Dank voor jullie gastvrijheid 
Vandaag hebben we weer met zijn achten 
schilderles van Elena en Ali gehad. Sinds kort 
vinden die lessen plaats in het Willibrordcentrum. 
En daar zijn we allemaal erg blij mee. 
Voordat we begonnen met de tafels op een 
coronaveilige manier neer te zetten, hadden we 
netjes onze namen, geboortedatum en 
telefoonnummers op het lijstje ingevuld. En ook 
onze handen gedesinfecteerd. 

De zon scheen heerlijk door de ramen en via de 
achterdeur waaide er een zachte bries naar binnen. 
Zoals ik al zei, krijgen wij altijd les van Elena en Ali 

en dat is altijd genieten. Er wordt ons niets opgedrongen, maar daar waar we om hulp vragen, springen ze 
bij en voegen ze toch net dat toe, wat er nodig is om het schilderij helemaal af te maken. 

Elena, die zelf van oorsprong uit Rusland komt, vroeg vanmiddag of we ook Nederlandse liedjes 
kenden, omdat ze die graag zou willen leren. En omdat er een paar mensen, hanen en kippen aan het 
schilderen waren, klonk al snel het liedje 'Boer wat zeg je van mijn kippen' door het centrum.  
Gelukkig bleef het daarbij. 

Ali en Elena, dank weer voor de fijne schilderles. We 
verheugen ons weer op jullie lessen in september. De 
zaal was ideaal voor onze lessen, lees maar: Jeanne en 
Annie :"Wat een lekkere lichte ruimte." Wilma zegt 
niks en stemt toe. 

Margriet:"De ruimte is heerlijk hoog en wijds. Ik heb 
altijd ruimte nodig om te denken en te doen, ideaal dus 
hier." 

Ali en Elena: "Een hele fijne ruimte om les te geven en 
wat een mooi licht." 

Truus: "Heel ontspannen om hier te schilderen."  
"Helemaal goed, van alle gemakken voorzien, " zegt 
Gerrie. 
Toos:" En dan die gastvrijheid." 

We komen in september graag bij jullie in het Willibrordcentrum terug. 

Fijne zomer voor iedereen.  



 


