MeerWaarde.nl Perspectief voor iedereen

Zomerprogramma
voor volwassenen
Het Zomerprogramma voor volwassenen is bedoeld voor
mensen van 65 jaar en ouder. Ook mensen van 23 jaar en ouder
die chronisch ziek zijn, een beperking hebben of het bijvoorbeeld
op financieel of sociaal vlak even moeilijk hebben, kunnen
deelnemen.
Inschrijven kan via het Cursusbureau van MeerWaarde, bereikbaar op maandag
t/m vrijdag van 9:00 tot 12:00 uur via 023 - 569 88 61 of via de mail
cursusbureau@meerwaarde.nl.

Muziekvoorstelling

Hoofddorp in Beweging
(met Duco Bauwens)

‘Ranja met een Rietje’ 1

Van 1 mei tot en met 31 juli

Ranja met een Rietje

Workshop
Yoga
Datum: maandag 4 juli
Tijd: 11:30 –12:30 u en 13:00 – 14:00 u
Waar: Ontmoetingscentrum Nieuw
Vennep, Elemastraat 65, 2151 AJ Nieuw
Vennep
Prijs: €5,- contant betalen aan de deur
Thema om 11:30 u: “Van inspanning
naar ontspanning”.
Thema om 13:00 u: “Hartcoherentie”.

Workshop
Aquarel en Acryl tekenen
en schilderen
Datum: dinsdag 5 juli, 19 juli en 2
augustus
Tijd: 10:00 – 12:00 u
Waar: Ontmoetingscentrum Nieuw
Vennep, Elemastraat 65, 2151 AJ Nieuw
Vennep
Prijs: €5,- contant betalen aan de deur
Neem je eigen teken- en schildermateriaal mee.

Theatervoorstelling
“Mooi Weer” speelt:
“Waar blijft de tijd?”
Datum: woensdag 6 juli
Tijd: 14:00 – 16:00 u
Waar: het Huis van de Buurt,
Hankstraat 3, 2134 DT Hoofddorp
Prijs: €5,- contant betalen aan de deur
(incl. kopje koffie/thee en wat lekkers)
Als mevrouw Van Rhenen de oude
klok van haar opa wil laten repareren
in de winkel van meneer Verhoeven
blijkt het daar nog 1954 te zijn. Hoe kan
dat en vooral: hoe kom je daar weer
uit? Was het leven indertijd trouwens
niet veel aangenamer dan nu? De
hoofdpersonen steggelen daarover in
een programma vol bekende en minder bekende liedjes van toen.
(I.s.m. Amstelring).

Workshop
Yoga
Datum: maandag 11 juli
Tijd: 11:30 – 12.30 u en 13.00 -14.00 u
Waar: Dorpshuis het Eiland, Rietkraag
5, 2144 KA Beinsdorp
Prijs: €5,- contant betalen aan de deur
Thema om 11:30 u: “Van inspanning
naar ontspanning”.
Thema om 13:00 u: “Hartcoherentie”.

Workshop
Tekenen en schilderen voor
(groot-) ouder en kind
Datum: dinsdag 19 juli en donderdag
21 juli
Tijd: 10:00 – 12:00 u
Waar: Ontmoetingscentrum Nieuw
Vennep, Elemastraat 65, 2151 AJ
Nieuw Vennep
Prijs: €10,- contant betalen
(groot-) ouder en kind worden uitgedaagd zonder penselen samen te
werken aan een schilderij voor in uw
eigen tuin of op uw balkon.

Lezing
De geschiedenis
van de drooglegging van
Zwanenburg & de
Haarlemmermeer
Datum: woensdag 27 juli
Tijd: 14:00 – 15:30 u (met pauze)
Waar: De Bibliotheek Zwanenburg,
Olmenlaan 139, 1161 JV Zwanenburg
Prijs: Gratis (incl. kopje koffie/thee en
wat lekkers). Altijd al meer willen
weten over hoe uw gemeente tot
stand is gekomen? Deze lezing gaat
over de drooglegging van de Haarlemmermeer met een extra focus
op Zwanenburg. (i.s.m de Bibliotheek
Haarlemmermeer en Stichting Haarlemmermeermuseum Cruquius)

Muziekvoorstelling
Shantykoor VOC
Datum: donderdag 11 augustus
Tijd: 14:00 – 16.00 u (met pauze)
Waar: Dorpshuis Badhoevedorp, Snelliuslaan 35, 1171 CZ Badhoevedorp
Prijs: €5,- contant betalen aan de deur
(incl. kopje koffie/thee en wat lekkers)
Het koor is opgericht in oktober 1998
en voert shanties en zeemansliederen
zo authentiek mogelijk uit. Komt u ook
naar dit gezellige optreden?
In de pauze staat er een kopje koffie/
thee met wat lekkers voor u klaar!

Datum: dinsdag 16 augustus
Tijd: 12:45 - 13:45 uur
Waar: Wijkcentrum de Boerderij in Pax,
Lutulistraat 139, 2131 TG Hoofddorp
Prijs: € 5,- contant betalen (incl. kopje
koffie/thee en wat lekkers)
‘Ranja met een Rietje’ is een zomerse,
nostalgische voorstelling vol herkenbare deuntjes van vroeger. Met
liedjes van o.a. Snip en Snap en Toon
Hermans. Meezingen mag! Stichting
Vivendi staat voor kwaliteitskunst en
kwaliteitszorg.

Muziekvoorstelling
‘Ranja met een Rietje’ 2
Datum: dinsdag 16 augustus
Tijd: 15:15 - 16:15 u
Waar: Ontmoetingscentrum,
Elemastraat 65, 2151 AJ Nieuw Vennep
Prijs: € 5,- contant betalen (incl.
kopje koffie/thee en wat lekkers)

Activiteit
Scootmobiel Puzzeltocht
Overbos met aansluitend
High Tea
Datum: donderdag 21 juli 2016
Tijd: 13:30 – 16:00 u
Waar: vanuit De Boskern, Liesbos 24,
2134SB Hoofddorp
Prijs: € 5,- contant betalen
Inschrijven: tot 8 dagen van tevoren
bij het Cursusbureau van MeerWaarde,
bereikbaar van ma t/m vrij van 9:00 12:00 uur via tel. 023 - 569 88 61 of mail:
cursusbureau@meerwaarde.nl
Tijdens een kopje koffie/thee krijgt u
uitleg over de puzzeltocht. Deze brengt
u naar verschillende plekken in Overbos. Een heerlijke middag buiten en
natuurlijk is er een prijs voor de winnaar!
De middag wordt afgesloten met een
gezellige High Tea in de Boskern.
(Deze activiteit wordt georganiseerd
i.s.m. Sportservice en Stichting Maatvast)

Wandelen
Waar: Horizon (Kruislaan 54, Hoofddorp)
Tijd: elke woensdag van 14:00 – 15:00 uur

Zitdansen
Waar: Meerstede (Burgemeester Pabstlaan 260,
Hoofddorp)
Tijd: elke woensdag van 15:00 – 16:00 uur

Zitdansen
Waar: Zorgcentrum Floriande (Hankstraat 3,
Hoofddorp)
Tijd: elke vrijdag van 11:00 – 11:45 uur

Work out met Duco Bauwens
Waar: Horizon (Kruislaan 54, Hoofddorp)
Tijd: elke dinsdag van 11:00 - 12:00 uur

Tennis
Waar: Tennispark (Arnolduspark Hoofddorp)
Tijd: elke donderdag van 13:00 – 14:00 uur
(beginners) en van 14:00 – 15:00 uur (gevorderden)
Alle activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk en
deelnemers kopen een strippenkaart voor € 20,-,
waarmee ze 10 keer kunnen sporten (en twee keer
gratis, € 2,- per les).
Kijk voor meer info of aanmelden op www.sportservicehaarlemmermeer.nl en klik op de “Hoofddorp in
Beweging”-banner of bel Diane Baas of Tom Schutte
(023 - 557 59 37).

Nieuwe huisstijl
Herkenbaar en
uitnodigend in de wijk
met een fris elan
“Als welzijnsorganisatie werken
we continu aan onze zichtbaarheid en laagdrempeligheid. Door
op veel plaatsen in Haarlemmermeer aanwezig te zijn, zoals in
buurthuizen, wijkcentra, tijdens
evenementen en activiteiten in
de wijk, op straat en vanuit onze
PlusPunten, weten veel inwoners
al de weg naar ons te vinden”,
aldus Renata Fideli, algemeen
directeur van MeerWaarde. “Met
een goed beeldmerk herkennen
mensen je organisatie sneller en
zullen ze nog makkelijker op je
afstappen”.

