MAANDAGENDA SCHIEZICHT
MAART 2019
Koken met Kids: Pizza!(vanaf 4 jaar)
17 maart 15.00-18.00, eten vanaf 17.00
Koken met Kids: lekker samen koken en al dat
lekkers daarna samen opeten met je ouders,
buren en vrienden! Vandaag maken we pizza!
Neem je eigen geheime ingrediënten mee, wij
zorgen voor de rest. Deelname en mee-eten:
gratis voor de kokende kids, anders € 4,50
p.p. Aanmelden verplicht voor zaterdag 16
maart via: schaftenaandeschie@schiezicht.com

Schaften aan de Schie
14 maart: Paella door kok Ricardo
28 maart: Lente met Rechtstreex-kok Marco
Onze buurtkoks zetten weer een heerlijke
(vegetarische) maaltijd op tafel en de buurt
schuift aan. Kosten: € 4,50 p.p. en breng je
eigen drankje(s) mee! Reserveren is verplicht
i.v.m. beperkte capaciteit:
schaftenaandeschie@schiezicht.com

Overige data:
12 mei, 14 juli, 15 september, 24 november

Cursus Verhalenvertellen door Verhalenfontein
12 & 19 maart 19.30-21.30
Leer ook hoe je een goed verhaal kan
vertellen! Kijk voor meer informatie op:
www.verhalenfontein.com
Seniorensoos Creatieve Workshop
14 maart: Vaas beschilderen met Dots Design
28 maart: Boetseren met André Vollering
Voor ouderen 65+ uit Delfshaven door Creatief
Welzijn Senioren. Toegang: € 2,50 p.p.
inclusief koffie/thee en iets lekkers.
Meer info:
www.creatiefwelzijnsenioren.wordpress.com

Cultuur Caleidoscoop Kinderactiviteit
(voor kinderen van 6 tot 10 jaar)
6 maart 13.30-15u: Creatieve Middag
13 maart 13.30-15u: Workshop Boombladeren
20 maart: 13.30-16u: Bezoek Speeldernis!
let op: aanmelden verplicht!
27 maart: 13.30-15u: Week van het Geld
Iedere week een leuke of leerzame activiteit
en ruimte om vrij te spelen! Aanmelden:
cc@schiezicht.com of 06 25 210 010
MAMA Salon voor Moeders van Delfshaven
29 maart 10.00-11.30
Activiteiten voor en door moeders van
Delfshaven met vandaag een leuke
theaterworkshop. Toegang: gratis, aanmelden
niet nodig. Meer informatie:
info@schiezicht.com
Royal Breakfast: Begin je Koningsdag bij
Schiezicht aan de Mathenesserdijk
27 april 9.00-13.00
Koningsdagontbijt met de buurt! Met muziek,
leuke (kinder)activiteiten en kleedjesmarkt
bij Schiezicht a/d Mathenesserdijk

