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Gekleurd Grijs; Culturele actiemaand voor senioren

Kunst, theater en muziek maken, rondleidingen volgen en voorstellingen bezoeken. 
In juni vindt de culturele actiemaand Gekleurd Grijs plaats. In heel Drenthe 
organiseren instellingen en kunstenaars bijzondere activiteiten voor senioren. Van 
workshops tango tot acteren en van schilderen tot zingen. Op www.gekleurdgrijs.nl 
zijn alle activiteiten te vinden. 

In de gemeente Westerveld doen verschillende culturele aanbieders mee met de 
Gekleurd Grijs actiemaand. Bij atelier Kleur je hart in Geeuwenbrug ligt op dinsdag- 
en woensdagmiddagen in juni materiaal klaar om steen te bewerken of het vilten uit 
te proberen. Kunstenaar Jan Piet van den Berg organiseert op 15, 16 en 17 juni 
kunstruilmiddagen. Tijdens deze middagen in de voormalig kwekerij in Frederiksoord 
kunnen eigen meegebrachte kunstwerken tentoongesteld en eventueel geruild 
worden. 

Lezing gezondheidsdenken
De wens om fit en vitaal te blijven is niet iets van de laatste tijd. Een 
geschiedenisstudent van de Universiteit vertelt over het gezondheidsdenken in de 
18e en 19e eeuw en in de Koloniën van Weldadigheid. De lezing is op 2, 16, 23 en 30 
juni in Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. 

Kunstwandeling
Op 10 en 11 juni kan in Diever over een route van 5 kilometer het werk van 20 
kunstenaars bekeken worden. De route is gratis en biedt naast schilderkunst, 
fotografie en glas ook creaties van bijenwas, wol en leer.  

Actiemaand Gekleurd Grijs in juni
Voor de coronapandemie vond Gekleurd Grijs in april plaats. De actiemaand is dit 
jaar verplaatst naar juni. De organisatie hoopt dat ouderen er na een lange 
coronaperiode weer wat makkelijker op uitgaan. Dat senioren de gezelligheid weer 
opzoeken en met andere ouderen in kleine groepen weer deelnemen aan culturele 
activiteiten. De cultuursector heeft de doelgroep gemist. De actiemaand is mogelijk 
dankzij bijdragen van de provincie Drenthe, Dagblad van het Noorden en RTV 
Drenthe.

Noot voor de redactie:
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Katja Draper, 
projectleider Gekleurd Grijs bij Stichting Kunst & Cultuur (K&C), T (0592) 33 69 99 
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