Maandag 16 – zondag 22 april 2018

FEESTWEEK DE GONG
Heropening wijkgebouw de Gong
Maandag 16 april
Reguliere activiteiten – u bent van harte welkom voor een kopje koffie in onze gezellige
huiskamer. Wij trakteren op iets lekkers!
Dinsdag 17 april
Wij trakteren op iets lekkers bij de koffie, loopt u ook bij ons aan?
In de avond is er een workshop keitjes beschilderen (zie foto onderaan de pagina) onder leiding
van Lisette, van Blijdehand. De workshop is van 20:00 tot 21:00, inloop vanaf 19:30.
Kosten: €5,- incl. koffie/thee met wat lekkers.
Er is plaats voor max. 20 personen dus meld je snel aan via voorzitter@grauwepolder.nl
Woensdag 18 april
De hele dag trakteren wij op iets lekkers bij de koffie, loopt u ook bij ons aan?
In de middag wordt van 13:30 tot 16:00 uur een rap workshop georganiseerd voor kinderen in
de leeftijd van 8 t/m 12 jaar. Zij gaan onder begeleiding van Project BOKS een rap schrijven,
opnemen in de mobiele studio én een bijbehorende videoclip opnemen. Er is plaats voor 25
kinderen, dus meld je snel aan!! Inschrijven kan via voorzitter@grauwepolder.nl.
Donderdag 19 april
Reguliere activiteiten – u bent van harte welkom voor een kopje koffie in onze gezellige
huiskamer. Wij trakteren op iets lekkers!
Vrijdag 20 april
Speelgroep De Notenkrakertjes begint weer! Kindjes van 0 t/m 4 kunnen onder begeleiding van
ouders/verzorgers lekker komen spelen van 9:30 tot 12:00. De eerste ochtend komt Clowntje Li
een leuk verhaald vertellen, om 10:00. Kom je ook? Kosten: €1,- per kindje incl. een glaasje
ranja. Ouders/verzorgers betalen zelf hun consumpties.
Zaterdag 21 april
Vandaag starten we voor het eerst met een repair café! Heb je een elektrisch apparaat dat het
niet meer doet, heeft je laptop kuren of heb je kleding die gerepareerd moet worden? Tussen
12:00 en 16:00 ben je van harte welkom om je hierbij te laten helpen!
Zondag 22 april
Van 10:00 tot 16:30 is er een Hobby-maatjesdag; een leuke dag met verschillende workshops
(dit keer Staphorster stipwerk, een mannenkaart die kunstig is gevouwen en leuke scrappakketten om een kaart te maken). Kosten: €15,- incl. workshops en 3 consumpties, lunch en
een aardigheidje. Tijdens de opening kun je je gegevens achterlaten bij de stand van de
hobbyclub, om één van de drie gratis entrees te winnen!
Opgeven kan tot uiterlijk 17 april via Toos de Kok, 076-5037542 of 06-57070932.

