buurtsuper sion
altijd iets leuks te doen!
De Bibliotheek aan de Vliet, Trias Centrum voor de Kunsten en Welzijn Rijswijk bieden in BUURTSUPER SION verschillende activiteiten aan voor de
bewoners van Rijswijk Buiten. Activiteiten voor kinderen en voor volwassenen. De activiteiten zijn op een vast tijdstip in de week. Met deze activiteiten
wordt BUURTSUPER SION hèt ontmoetingspunt in de wijk. In deze folder ziet u de aanbiedingen voor de komende periode.

MAANDAG

DINSDAG

Programmeren met Bloxels
(9 - 12 jaar)

Koffieochtend in de Buurtkamer
(volwassen)

Ontwerp een eigen gamewereld. Je
hoeft niet te kunnen programmeren. Het
enige wat je nodig hebt is je fantasie!

Leer elkaar kennen onder het genot van
een kopje koffie of thee. Kom gezellig langs!
09:00 - 11:00 uur • 21 mei t/m 16 juli

15:30 - 16:30 uur • 3 juni t/m 15 juli
gratis deelname • max. 7 deelnemers
Inschrijven: www.bibliotheekaandevliet.nl

Wijkmuziekschool Rijswijk Buiten:
Leerorkest (7+)
Het Leerorkest is dé hippe manier om
samen muziek te maken. Speel je nog
geen instrument of heb je al ervaring? Kom
muziek maken bij het Leerorkest!

WOENSDAG
Wijkmuziekschool Rijswijk Buiten:
Beleef een muzikaal avontuur met
je (klein)kind
12 juni t/m 17 juli - 6 lessen
€ 45,00 • max. 8 deelnemers
• Muziek voor dreumesen
(1,5 - 2,5 jaar + ouders)
08:45 - 09:30 uur
• Muziek voor peuters
(2,5 - 4 jaar + ouders)
09:45 - 10:30 uur

VRIJDAG
Ukkie Ochtend
(0 - 4 jaar + (groot)ouders)
11:15 - 12:00 uur • gratis, vrije inloop
• 7 juni: Peutervoorlezen
• 14 juni: Babycafé / Boekstart
• 21 juni: Peutervoorlezen
• 28 juni: Babycafé / Media Ukkie
• 5 juli: Peutervoorlezen
• 12 juli: Kinderspel

Inschrijven via www.stichting-trias.nl

15:30 - 17:00 uur • 4 juni t/m 9 juli
6 lessen • € 90,00

Kinderactiviteiten
(4 - 12 jaar)

Inschrijven via www.stichting-trias.nl

14:30 - 15:30 uur
22 mei t/m 17 juli

Spreekuur wijkagent voor
buurtbewoners
19:00 - 20:00 uur
22 mei • 5 juni • 19 juni • 3 juli • 17 juli
wijzigingen voorbehouden

