
Geachte redactie,

Bij deze zenden wij u een overzicht van de activiteiten die bij ons plaatsvinden in week 09
Wij zouden het op prijs stellen als u deze activiteiten in uw wekelijkse agenda vermeldt.

Activiteiten “ In de Rooden Leeuw”  van 26/ 04-Maart 2018 (week 09).
Adres: Bogaardenstraat 50, 6211 SP Maastricht

 Maandag         26-Feb            10.00-12.15 uur        Een Cursus in Wonderen: Kosten inclusief koffie bedragen € 4.00 p.p.) info  tel. 043-
              3500625 of via centrum@roodenleeuw.nl  

Dinsdag  27-Feb             14.00-16.30  uur       Inloop: een praatje maken met andere mensen onder het genot van een kopje koffie
(Kosten inclusief koffie bedragen € 2,50 p.p. info tel. 043-3500625 of via
centrum@roodenleeuw.nl

 14.00-16.00  uur Handwerken: borduren met hand(Kosten inclusief koffie bedragen € 2,50 p.p.) info  tel. 043-
3500625 of via centrum@roodenleeuw.nl    

 17.00-19.00  uur        Samen aan tafel : opgeven uiterlijk 26-Feb vóór 11 uur via tel. 043-3500625
(Kosten bedragen € 7,=  p.p.)

                                                 19.15-21.00 uur Za-Zen: nieuwe deelnemers s.v.p. eerst aanmelden info tel. 043-3500625
(Kosten inclusief koffie/thee bedragen  € 2,50 p.p.)    

                                                19.00 -21.00 uur        Mantra zingen: Meld je nu via onze website. centrum@roodenleeuw.nl Kosten inclusief       
                                                                                   (Kosten inclusief koffie/thee bedragen  € 4. p.p.) .

Woensdag          28-Feb          13.30-16.00  uur       Ontmoetingsmiddag : voor mensen met een verstandelijke beperking.  vanaf 18 jaar,             
                                                                                   m.m.v. Radar, MEE en Maasveld, info tel. 043-3500625                                                            
                                                 
Donderdag           01-Mrt       10.00-12.30   uur       Flow : Ben jij 45plus en wil je (weer) aan de slag?
                                                                                      Dan is FLOW een goed idee. Loop eens binnen!  
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                                               14.00-16.00   uur       Inloop : : een praatje maken met andere mensen onder het genot van een kopje koffie              
           (Kosten inclusief koffie bedragen € 2,50 p.p. info tel. 043-3500625 of via

centrum@roodenleeuw.nl
                                              
                                               17.00-19.00   uur        Samen aan tafel : opgeven uiterlijk 01-Mrt, vóór 11 uur via tel. 043-3500625

(Kosten bedragen € 7,=  p.p.) 

 Vrijdag                2-Mrt        10.00-12-30   uur        Intuïtief tekenen: leer jezelf beter kennen, tekenervaring niet nodig; (kosten € 4,= p.p.).
 info  tel. 043-3500625 of via centrum@roodenleeuw.nl  .

                              

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.roodenleeuw.nl en  inschrijven ons telefoonnummer 043-3500625.

Met vriendelijke groet,
Darya . K
Administratie 

“In de Rooden Leeuw” 
Bogaardenstraat 50, 
6211 SP Maastricht

http://www.roodenleeuw.nl/
mailto:centrum@roodenleeuw.nl
mailto:centrum@roodenleeuw.nl

