ACTIVITEITENMARKT
ONTMOETINGSCENTRUM DE MEENT
Zaterdag 16 juni van 13.00 - 1600 uur

De vakantie staat voor de deur, nog even de
laatste loodjes en dan een paar weken
genieten van vrije dagen. Maar voor je het
weet is het weer september en gaat het
cursusseizoen in De Meent weer van start.
Zou u ook willen deelnemen aan een
activiteit of cursus, of zou u iets willen doen
in uw wijk, maar weet u nog niet precies
wat ?
Op zaterdag 16 juni 2018 krijgt u in
Ontmoetingscentrum De Meent alvast een
voorproefje. Een groot aantal cursussen en
activiteiten die plaatsvinden in de wijk
Waardhuizen-Middenhoven worden die middag
gepresenteerd.
Er zijn voorbeeldlessen te zien en er wordt
informatie gegeven. Ook zal de Stichting
Ontmoeting Waardhuizen-Middenhoven

(Wami) zich presenteren en laten zien waar
zij zich in de wijk mee bezig houdt.
Daarnaast zijn er ook een aantal
ondernemingen en instellingen die een
band hebben met onze wijk. U kunt er vast
allerlei ideeën opdoen.
In Ontmoetingscentrum De Meent en
Wijksteunpunt Middenhof zijn diverse
cursussen en activiteiten te volgen.

Er zijn cursussen op het gebied van bewegen,
zoals gym, dans, pilates, maar u kunt ook een
taal leren, schilderen, bridgen, biljarten of
breien. Daarnaast zijn er cursussen
kunstgeschiedenis en mindfulness.
Ook voor kinderen is er komend jaar een boel
te doen. Dit is slechts een kleine greep uit de
mogelijkheden die er zijn om actief bezig te
zijn of om gewoon gezellig met elkaar iets te
doen.

Bovendien kunt u zien wat De Meent
verder allemaal te bieden heeft: een
gezellige ruimte om iets te eten of
drinken en een boekenhoek waar u
gratis boeken kunt lenen.
De middag wordt georganiseerd door
de Stichting Ontmoeting WaardhuizenMiddenhoven in samenwerking met De
Meent. We hopen dat u allemaal
langskomt in De Meent en een keuze
maakt uit het aanbod.

U bent van harte welkom !

