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Titel

Foto opplakken



Lustrum 2016 Kostuumvereniging ‘Binnenstebuiten’ 

Met ‘verborgen schatten’ keren we de vereniging ‘binnenste buiten’. Op een interactieve manier willen 

we onderling kennismaken. Met elkaars ‘schatten’ maar ook kennis delen en door geven.

Uitleg

-  heeft u zelf een voor u waardevol kledingstuk, accessoire, kant, naaigerei of iets waar u wat over 

vertellen kunt. Een ‘kleinood’ op kostuumgebied dat u een warm hart toedraagt?  Als u daar een foto 

van heeft, kunt u die op uw schatkaart plakken. 

-  heeft u een favoriet stuk dat zich in een museumcollectie bevindt of gaat het om een topstuk van een 

ontwerper die u bewondert?  Ook dan zouden we u willen vragen om een foto en een verhaal.

-  we zouden het natuurlijk het mooist vinden als u iets mee zou willen nemen naar het lustrum dat 

u uw tafelgenoten kunt laten zien. Let wel: het gaat ons niet om waardevolle stukken uitgedrukt in 

geld, maar om iets wat u een warm hart toedraagt. 

-  via het bulletin, e-mail of website kunt u uw ‘schatkaart’ bemachtigen en thuis invullen

-  op deze (gedownloade) schatkaart kunt u een foto opplakken.

-  u vult de gegevens, voor zover u ze weet, in en wat u verder maar kwijt wilt. De gegevens op de 

schatkaart zijn bedoeld als geheugensteun voor uzelf. 

-  u neemt de kaart mee naar het lustrum. De kaart blijft bij u. Als u geen voorwerp meeneemt is een 

goed zichtbare [duidelijke] foto wel belangrijk.

- u wordt ingedeeld in groepen van max 10 deelnemers.

-  om de beurt krijgt u 5 minuten om, aan de hand van uw schatkaart, over uw favoriete voorwerp te 

vertellen.


