Actie @ Buurtvrouw
Yoga
Dinsdagochtend en woensdagavond yoga op Chinese wijze. Gezond en lekker
bewegen op een ongedwongen en gezellige manier, begeleid door Nicole van der Spoel

Cleverbee
Voorsprong bij opgroeien? Mirjam Veldhoven organiseert workshops
opvoedingsinspiratie, kennis & koek, enz. Pak de kaart mee van Cleverbee

Mindcolors
Rob van de Kaaden organiseert diverse workshops van NLP tot Mindfullness.
Belangstelling? Neem de flyer van Mindcolors mee

A work of Art
Woensdagmiddag 13.00 - 14.30u kunstlessen door Marian Kranenborg voor kinderen
vanaf 8 jaar. Strippenkaart voor 10 x kost 65 euro. Info: mkranenborg@online.nl

Kunstklas
Theater, kunst, gezonde voeding gecombineerd in buitenschoolse lessen voor kinderen
vanaf 8 jaar op dinsdagmiddag, eindigend met voorstelling in ’t Wennekerpand (in
ontwikkeling)

Create4fun
Creatieve workshops (o.a. werken met stof/scrap) door Joyce de Keizer (in ontwikkeling)

Art of Noah

Mozaïeken met Mary Brokken (in ontwikkeling)

Buurtvrouwbuitenkunst
Kunstworkshops door Miranda Pol (in ontwikkeling)

Ook @ Buurtvrouw

Er is altijd wat bij de Buurtvrouw. ’t een of ’t ander. Dit of dat. Ja, dat ene waar jij zin in
hebt is nog in ontwikkeling. Zin om mee te helpen, te ervaren of mee te doen? Welkom!

Horeca

Elke woensdag t/m zaterdag open van 11.00 tot 15.00u en natuurlijk als er iets
bijzonders, iets leuks, iets geks of iets anders aan de hand is. Dan bakken we extra koek

Werkend leren & ervaren

Als je wilt leren, wilt werken of ervaring op wil doen en je hebt een Wmo of LZ indicatie
hebben wij van alles te doen: in de keuken, in de bediening, tuin, schoonmaak of atelier

Beleef de Buurtvrouw

Vergaderen, af en toe of regelmatig flexwerken. Werkoverleg, teambuilding of
workshops. Met strippen of contract. Met coaching of procesbegeleiding. Met of zonder
catering, op tijd in overleg is veel mogelijk. Ff checkuh dus

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers ontvangen hier geen salaris omdat zij onbetaalbaar zijn… we zijn altijd op
zoek naar nieuwe mensen want vele handen maken licht werk. Ook stagiairs zijn van
harte welkom. Check onze vacatures: www.buurt-vrouw.nl/over-debuurtvrouw/vacatures-vrijwilligers/

Te koop
Wij verkopen allerlei originele cadeau-artikelen van de Ruimte, de Boei en Werkpalet
(gemaakt door mensen met een verstandelijke handicap, Ipse de Bruggen). Ook
verkopen wij kunst van diverse kunstenaars in heel verschillende stijlen en prijzen. Het
meubilair waar u nu misschien gebruik van maakt is ook te koop, vraag naar de prijs.
Kistjes, kaarten en slingers in allerlei vormen van diverse leveranciers of gemaakt bij
Buurtvrouw, kijk goed rond en vraag gerust meer informatie, we vertellen er graag over

Voor de buurtjes
Peuterdans voor de peuters van Kikidsz door Hélène op donderdagochtend.
Interesse in Kikidsz of peuterdans bij Hélène? Laat ‘t ons weten!

