
Inschrijformulieren kunt u downloaden van de website van S�ch�ng Netwerk en 
MEE & de Wering. In De Zaagtand of bij de balie van Mee & de Wering kunt u ook een 
formulier ophalen of stuur een e-mail naar een van de contactpersonen.

Ingevulde formulieren kunt u inleveren �jdens de inschrijfdagen; u betaalt dan ook gelijk.
De inschrijfdagen zijn:              dinsdag 30 juni 10.00 - 16.00 uur - wijkcentrum De Zaagtand 
                                                      woensdag 1 juli 10.00 - 16.00 uur - MEE & de Wering. 

Vooraf inschrijven en betalen is verplicht; ook voor de gra�s ac�viteiten moet u reserveren.
We willen u verzoeken om met pin te betalen. Deelname is op volgorde van inschrijving. 

Veel ac�viteiten zijn op alterna�eve loka�es; let daar goed op!
Wacht u niet te lang; er is al�jd veel animo voor de workshops. 

Wijkcentrum De Zaagtand, Sint Eloystraat 106, Hoorn,  www.netwerkhoorn.nl
MEE & de Wering, Koopvaarder 1, Hoorn, www.meewering.nl
Contactpersoon S�ch�ng Netwerk                   Contactpersoon MEE & de Wering
Jeane�e Fuchs                                                        Marieke Harder
          0229 855700                                                         088 0075140

                                                                                              j.fuchs@netwerkhoorn.nl  m.harder@meewering.nl
                                                          

                            

Programma 2020

Maandag 13 juli
 t/m 

donderdag 23 juli
U komt toch ook? 

MEE & de Wering, Koopvaarder 1, 

     Loka�es Zomerschool 2020
 

Wijkcentrum De Zaagtand, Sint Eloystraat 106, 

diverse buitenloka�es.

De Zomerschool wordt ieder jaar in de zomervakan�e georganiseerd door S�ch�ng
 Netwerk en Mee & de Wering. Gedurende deze weken kunt u zich opgeven voor allerlei 
leuke en bijzondere workshops, cursussen en ac�viteiten. We zijn er in geslaagd om dit 
jaar vooral veel  lokale bedrijven bij het programma te betrekken.
Op deze flyer vindt u een hele korte omschrijving van de ac�viteiten. Voor meer 
informa�e kunt u terecht op de website van s�ch�ng Netwerk.

Zin in een leuke workshop, nieuwe dingen leren en lee�ijdsgenoten ontmoeten? 
Gee� u zich dan op voor de Zomerschool 2020.
Tijdens alle ac�viteiten houden we de coronamaatregelen in acht. 

Inschrijvingen:

Voor aanmelden en informa�e, zie achterzijde folder

amen de zomer in!



Maandag
20 juli 

Maandag
13 juli 

Dinsdag
21 juli 

Dinsdag
14 juli 

Woensdag
22 juli

Woensdag
15 juli 

Donderdag
23 juli 

Vrijdag
17 juli 

CURSUS 
GOED OMGAAN MET DEMENTIE

14.00 - 16.00 uur / gra�s
Auke Abbekerk - Vrijwilligerspunt Hoorn.

 Hoe kunnen we samen Hoorn  
demen�evriendelijker maken?

Alle �ps en trucs leert u in deze cursus.

SPEL-WORKSHOP ONTDEK JE TALENT
9.30 - 11.30 uur / gra�s / Koopvaarder 1

Marieke Harder / Jan Olijve
   ---------------------------------------------------------------

WIJNPROEVERIJ WIJNGAARD
SAALHOF

14.30 - 16.00 uur / € 12,50
Aansluitend op de fietstocht proe� u in de 

wijngaard een aantal heerlijke lokale wijnen.
Proeverij alleen in combina�e met de 

fietstocht.

GEZELLIGE FIETSTOCHT
13.15 - 16.45 uur, 

i.c.m met middagprogramma.  
Verzamelen bij wijkcentrum De Zaagtand.

We fietsen een prach�ge route vanuit 
Hoorn naar Wognum. 

Daar steken we op bij een mooie loka�e.

CURSUS VIDEO WHATSAPP BELLEN 
MET SMARTPHONE

13.00 - 15.00 uur / € 3,- / Koopvaarder 1
Jeroen Beerepoot

LEKKER RONDJE JAM EN ZO
13.15 - 14.45 uur / € 12,-

Jam en Zo
Noorderdracht 45, Oosterblokker.

Een verrassende excursie op het domein 
van Jam en Zo. Zien, ruiken, proeven, 

voelen en nog veel meer. 

of www.netwerkhoorn.nlMeer informa�e over alle ac�viteiten op www.meewering.nl

Donderdag
16 juli 

PROGRAMMA WEEK 1 PROGRAMMA WEEK 2

FIFTY FIT
9.00 - 10.00 uur

€ 3,-
Door: Ant Caspers

Een energieke bewegingsmethode 
voor iedereen, ongeacht fysieke condi�e

STOELYOGA
13.30 - 14.30 uur / € 10,-

Irma Heeroms - Yoga Experience 
Wielerbaan, Holenweg 14c

---------------------------------------------------------

CREATIEVE WORKSHOP 
Jolanda Allard

10.00 - 12.00 uur / € 17,50 incl. mat.
Deze workshop wordt vanmiddag herhaald.

--------------------------------------------------------------

CREATIEVE WORKSHOP 
13.30 - 15.30 uur / € 17,50

Jolanda Allard
Samen met Jolanda maakt u weer een 

pronkstuk voor bij u thuis, 
binnen of buiten. Het resultaat is 

een lust voor het oog

LEZING STUDIEKRING 
RUSLAND EN DE KUNST
9.30 - 12.00 uur / € 10,-

Douwe Kamstra
Een reis door Rusland in de laat 19e eeuw en de 

invloed van de ontwikkelingen op de kunst.

WORKSHOP
PORTRETTEKENEN MET PASTEL

13.30 - 16.30 uur / € 12,50 incl. materiaal
Elly Mienes - Zoufy Art

Stap voor stap leren om een portret om te 
ze�en naar een schilderij.

WORKSHOP BLOEMSCHIKKEN
13.30 - 16.00 uur/ € 17,50 incl.

vaas en bloemen.
Petra Stolk

Tips en trucs om van losse 
bloemen of boeke�en een mooi geheel 
te maken. U neemt een mooi werkstuk 

mee naar huis.

SPEL-WORKSHOP ONTDEK JE TALENT
9.30 - 11.30 uur / gra�s / Koopvaarder 1

Marieke Harder / Jan Olijve
Op ´n speelse manier ontdekken hoe

u weer met uw talent aan de 
slag kunt.  

SPEL-WORKSHOP ONTDEK JE TALENT
9.30 - 11.30 uur / gra�s / Koopvaarder 1

Marieke Harder / Jan Olijve
Op ´n speelse manier ontdekken hoe

u weer met uw talent aan de 
slag kunt.  

BUURTRESTAURANT 
LUNCH

12.30 - 14.00 uur
€ 5,-

BUURTRESTAURANT 
VROEG DINER

verrassingsmenu
15.30 - 17.30 uur

€ 7,50

STOELYOGA
10.00 - 11.00 uur / € 10,- / 
wielerbaan Holenweg 14c.

Yoga Experience - Irma Heerooms
Beleef energie en balans door 

adem en beweging. 

BINGO
13.30 - 15.30 uur
€ 0,50 per kaart

De bekende bingo van De Zaagtand.
Al�jd gezellig en al�jd prijs.

LEKKER RONDJE JAM EN ZO
13.15 - 14.45 uur /  € 12,-

Loka�e: Jam en Zo
Noorderdracht 45, Oosterblokker.

Een verrassende excursie op het domein van 

Jam en Zo. Zien, ruiken, proeven, 
voelen en nog veel meer. 

CURSUS VIDEO WHATS APP BELLEN 
MET SMARTPHONE

10.00 - 12.00 uur / € 3,- / Koopvaarder 1
Jeroen Beerepoot

WANDELEN IN DE WIJK
13.30 - 15.00 uur / gra�s.

Een verrassende wandeling in de buurt van 
het wijkcentrum o.l.v. een bewoner uit 

de wijk. 
Met mooi weer stoppen we onderweg 

voor een ijsje (op eigen kosten).

Donderdag 23 juli

BIERPROEVEN 
14.00 - 16.00 uur / € 15,-
M.m.v. Lokaal OostWest

WANDELEN IN DE WIJK
13.30 - 15.00 uur / gra�s.

Een verrassende wandeling in de buurt van 
het wijkcentrum o.l.v. een bewoner uit 

de wijk. 
Met mooi weer stoppen we onderweg 

voor een ijsje (op eigen kosten).


	1: Buitenkant
	2: Binnenkant

