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We zijn er weer alle dagen
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De zomervakantie is voorbij en daarom zijn we weer alle dagen open. Koffie,
thee en een luisterend oor zijn er weer voor jou op maandag tot en met vrijdag
tussen 9.30 en 13.00 uur. De deur staat weer open, hopelijk zien we je gauw!

Translate

MELD JE NU NOG AAN - Zaterdag 10 september is de 5e Kitty's Walk &
Talk wandeltocht. En je kunt je nog aanmelden via de website wijallemaal.nl! Kun je niet meelopen maar wil je wel doneren? Sponsor ons
dan via de website van het Nationaal Fonds Tegen Kanker. Kitty's Walk is
een gezellige tocht door de Beemster van 3 of 6 kilometer. De opbrengst
komt volledig ten goede aan het inloophuis.

Workshop Body & Mind

Even weg van de drukte en

Yoga (vanuit het Sanskriet)

dagelijkse beslommeringen

“verenigen, beheersen ook wel

en tijd voor jezelf. Dat is de
essentie van de workshop

herboren”. Yoga leert de geest,
het gevoel en het lichaam te

Body & Mind in Huize

verenigen. Door je concentratie

Leeghwater.

en adem naar punten in het
lichaam te verplaatsen, breng
je daar bewustzijn.

Op een prachtige locatie
middenin de natuur van de
Beemster worden yoga,
Chineng Qigong en meditatie
gecombineerd om jou een fijne
en liefdevolle ervaring te laten
ondergaan. De sessies worden
onderbroken door heerlijke
versnaperingen en een lunch,
die veelal met ingrediënten uit
de biologische tuin zijn bereid.
Chineng Qigong is een Chinese
bewegingsmeditatie, die over
de hele wereld beoefend wordt.
Miljoenen mensen beoefenen
Chineng Qigong. Het lichaam

Voor deelname meld je aan bij
het Inloophuis of via info@wijallemaal.nl.
Wanneer: 15 september
Tijd: van 11.00 tot 15.00
uur
Aantal deelnemers: 15
Kosten: €15,Begeleiding: Nathalie
Wisse-Kamper en Femke
Blackborn
Locatie: Huize
Leeghwater, Zuiddijk 11,
Zuidoostbeemster

wordt met rustige bewegingen
ontspannen en diep van binnen
en om ons heen gaat de Qi
(energie) stromen.

Waterland Werkt op zondag 2 oktober

Kom jij ons mooie team versterken? Met die boodschap staat Stichting Wij
Allemaal zondag 2 oktober op Waterland Werkt. Waterland Werkt verbindt
bedrijven met opleiders, scholieren, studenten, werkzoekenden en
geïnteresseerden. Vanuit vrijwilligerswerk is het soms makkelijker of fijner om
(weer) aan een nieuwe baan te beginnen. En als vrijwilliger leer je veel, volg je
diverse cursussen en ben je van grote waarde voor onze gasten.

Gastheren en -vrouwen gezocht

Gastheer of -vrouw is een veelzijdige functie met verschillende taken. Je
bent het aanspreekpunt voor gasten, kijk je samen met de gast wat de
mogelijkheden zijn binnen en buiten het inloophuis. Daarnaast verzorg je
koffie en thee en bied je een luisterend oor. Ken jij iemand die binnen ons
fantastische vrijwilligersteam past? Stuur dit bericht dan door en laat ze
onderstaand promotiefilmpje bekijken. Neem voor meer informatie
contact op met Wendy Kok op 0299-406094 of mail naar info@wijallemaal.nl.

De Eetclub: thema
Italië

Workshop Glas
decoreren

In september hebben we weer de
Eetclub. Wat kun je verwachten:

In de workshop gaan we, met een

gezellig samen eten, tijd voor een

speciaal medium vermengd
met glaspoeders, kleuren en vormen

goed gesprek en even een keer niet
alleen eten.
Wanneer: donderdag 22
september
Tijd: van 18:15 tot 20.30 uur
Aantal deelnemers: 20
Door: Wendy, Nathalie, Esther

aanbrengen op glas. De voorwerpen
worden vervolgens gestookt in een
speciale glasoven waarbij de
decoraties worden versmolten met
het glas eventueel voorzien van een
haakje of pin.

en Evelien
Kosten: € 10,-

Wanneer: 7 september

Locatie: Hoedje van de
Koningin

Aantal deelnemers: 8
Kosten: €12,50
Begeleiding: Karin Kuik
en Anke Marth Jurg

Tijd: 10.00 tot 12:00 uur

Meld je aan voor een van bovenstaande activiteiten via info@wij-allemaal.nl of
bij een van de gastvrouwen/-heren in het inloophuis. De komende tijd staan er
nog meer (creatieve) activiteiten op het programma. Heb jij zin in een gezellige
of creatieve ochtend of middag? Bekijk dan de activiteitenkalender onderaan
deze nieuwsbrief.

Save the date! 1 oktober modeshow
Nu de zomervakantie weer voorbij is, is het al bijna zover. De tweejaarlijkse
modeshow! We zitten nog volop in alle voorbereidingen, maar het belooft weer
een prachtige avond te worden. Je kunt je nu al aanmelden bij het inloophuis.
Zet de datum vast in je agenda en houd onze nieuwsbrief en socials in de
gaten. Binnenkort meer informatie.
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Activiteitenkalender
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