Klopklop 22 april 2021

Het MST is bereikbaar
Dagelijks* telefonisch tussen 09.00-15.00 uur
06-48456177 (*niet op 27 april en 13 mei)

Hoopvol

Bouke, Flip en Bic hebben hard gewerkt aan de tent.
Het frame van het dak is opnieuw in elkaar gezet.
Het tentdoek is nog bij de zeilmakerij. Daar repareren ze het doek.
In de week van Koningsdag staat misschien de hele tent weer!

Dankraam
Eén jaar Corona.
In Tilburg maakten twee kunstenaars een dankraam.
Iedereen mocht een foto, verhaal, tekening of gedicht opsturen.
Het dankraam hangt nu aan het paleis in het centrum van Tilburg.
De verhalen en foto’s kun je zien op deze website:
https://www.dankraamtilburg.nl/inzendingen/

Levenskunst

Inleiding: Lydia Verhagen
Tekst Ligschommel: Chris van de Ven

Er komen dagelijks vele mail-berichten in mijn inbox binnen. Meestal
zakelijke dingen die geregeld moeten worden. Soms ook
persoonlijke berichtjes. Eigenlijk is mijn mailbox een beetje zoals het
leven zelf: soms leuk, soms noodzakelijk, soms afzien of vervelend,
soms bijzonder. Ik vind het een uitdaging om me, iedere dag
opnieuw, open te stellen voor de verwondering en schoonheid van
kleine mooie momenten. De kunst is wat mij betreft om steeds
weer, zowel in mijn mailbox, als in het dagelijkse leven, de krenten
uit de pap te vissen en die te koesteren.
Soms mail ik wat met Chris, de Stapschrijver. Hij kwam voor de
corona-periode vaak naar de bijeenkomsten van De Verhalenkamer
bij het MST. Nu die stil liggen zoeken we andere manieren om af en
toe iets van het leven met elkaar te delen.
Hieronder mogen jullie, met instemming van Chris, meegenieten van
een berichtje dat ik van hem kreeg… zo’n krentje in de pap waar ik
erg blij van wordt en dat mijn dag kleur geeft:

Ligschommel
HALLO . . . LYDIA . . . aangezien eVenaLs Vrijdag vorige week ben
ik VRIJDAGnaMiddag Lopend gegaan om het Van HARTE ETEN er
op te HaLen in de TONGERLOSE HOEF en heb het pinnend betaaLd
meegekregen in het GeLe PLASTIC TASJE ermee er komend Langs
een PARKJE met er twee Bankjes heb ik op dat ene Bankje er het
GeLe PLASTIC TASJE neergezet omdat er ook een HANGSCHOMMEL
er Hangend is heb ik erop GeLegen SLIM om tot rust te komen
goed geLukt het mij HeeL mooi treffend er is kans mijne er
komende keren er eveneens en dan Maandagnamiddag GeLukt het
HeeL mooi is Knijpstok Oprapend Zwerf AFVAL er OPRUIMEND
eVenaLs PMD en teVens FLESJES GLAS er ook GeLegen op de
HANGSCHOMMEL er Uitkijkend op de Blauwe Lucht met erin Witte
WOLKEN erg Prachtig vandaag was …groeten …CHRIS

Ik wil met iemand spreken…
- Er zit je iets dwars. Een probleem groeit je boven het hoofd.
- Je wilt graag iemand spreken.
- Je kunt terecht bij het MST. Bel 06-48456177 en maak
een afspraak. (Niet op 27 april en 13 mei).

