SCHIEZICHT AGENDA – SEPTEMBER
ALLE INFO OVB WIJZIGINGEN, ACTUELE INFO
VIND JE OP: WWW.SCHIEZICHT.COM/AGENDA
8 september 12.00-20.00
Kadefestival 2019 op de Spangesekade
Begin het nieuwe seizoen in BospolderTussendijken goed op het zesde
Kadefestival bij ons aan de
Spangesekade! Met volop waterpret,
muziek, kunst, workshops, lekker eten en
drinken en nog veel meer! GRATIS!
Facebook: kadefestivaldelfshaven
Instagram: kadefestival010delfshaven
12 september 14.00-16.00
Seniorensoos Creatieve Workshop
Voor ouderen 65+. Vandaag: collages
maken. Deelname € 2,50 p.p. Opgeven/meer
info: creatiefwelzijnsenioren@gmail.com
12 september 18.00-20.30
Schaften aan de Schie Aanschuifmaaltijd
Een buurtkok kookt, de buurt schuift
aan! Menu maken we z.s.m. bekend.
Kosten: € 4,50 p.p. (€ 2 per kind).
Neem wel je eigen drankje(s) mee!
Aanmelden kan t/m woensdag 11/9 via:
schaftenaandeschie@schiezicht.com
13 september: 19.30-22.00u
Dots Design: Basis workshop
Leer stippen op porselein! Deelname:
€ 32,50 p.p. Meer info en aanmelden via:
www.dotsdesign.nl
15 september 15.00-18.00
Koken met Kids: Pasta Maken
Kinderen koken onder begeleiding zelf
een lekkere maaltijd met verse
ingredienten. Deelname: gratis,
aanmelden verplicht via:
schaftenaandeschie@schiezicht.com
17 & 24 septmber + 1 oktober 19.30
What's Your Story door Verhalenfontein
3-delige cursus persoonlijke verhalen
vertellen. Meer info + aanmelden:
www.verhalenfontein.nl

20 september: 19.30-22.00u
Dots Design: Masterclass Dots op Zwart
Stippen op porselein met een zwarte
achtergrond: een vak apart. Deelname: €
39,50 p.p. Meer info en aanmelden via:
www.dotsdesign.nl
22 september 15.30 (inloop 15.00u)
Schiezicht Klassiek | Concert
Klassiek concert door Duo Kaleidoscope
(fluit) met gast Ania Katynska op cello.
Toegang: € 5,- p.p. | € 2,50 per kind
incl koffie/thee en taart. Aanmelden
verplicht via: info@schiezicht.com
26 september 18.00-20.30
Schaften aan de Schie Aanschuifmaaltijd
Een buurtkok kookt, de buurt schuift
aan! Menu maken we z.s.m. bekend.
Kosten: € 4,50 p.p. (€ 2 per kind). Neem
wel je eigen drankje(s) mee! Aanmelden
kan t/m woensdag 24 juli via:
schaftenaandeschie@schiezicht.com
26 september 14.00-16.00
Seniorensoos Creatieve Workshop
Voor ouderen 65+. Vandaag: textiel
beschilderen. Deelname
€ 2,50 p.p. Opgeven/meer info:
creatiefwelzijnsenioren@gmail.com
29 september 11.00-13.00
Buurtbrunch voor Burendag 2019
Gezellige buurtbrunch met de buren!Wij
zorgen voor de basis met een lekker
ontbijtbuffet, nemen jullie ook wat
lekkers mee? Meld je wel even aan via
info@schiezicht.com
29 september 14.00-17.00
Kaapverdiaanse Kookworkshop
Zelf Bacalhau con Natas maken! € 45,p.p. incl eten, Spicy Kookboek en meer.
Meer info en aanmelden via Facebook:
@KaapverdiaanseKookworkshops

