Zaterdag 26 januari
www.buurthuisdeyp.nl

Buurthuis de YP (voorheen multifunctioneel centrum de Bras) heeft de afgelopen maanden een nieuwe richting ingezet.
Inmiddels wordt het buurthuis voor een groot gedeelte gerund door vrijwilligers (wijkbewoners). We vinden het erg leuk je
binnenkort een keer te ontmoeten aan de Oeverwallaan.
Met veel plezier nodigen we je uit om een keer deel te nemen aan een van onze activiteiten.
Zaterdag 26 januari organiseren we het YPevent.
Tijdens het YPevent maak je kennis met de mensen die dagelijks in de YP werken, elkaar ontmoeten, studeren, vergaderen,
sporten, stage lopen, opgeleid worden, les geven of als vrijwilliger actief zijn.

Agenda YPevent
Begane grond

10.00 – 19.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
10.00 - 18.00
13.30 – 18.00
13.30 – 18.00
10.00 – 11.00
10.00 – 11.00
11.00 – 12.00
11.00 – 12.00
11.30 – 13.00
12.00 – 13.00
12.00 – 13.45
13.15 – 13.45
13.30 – 14.15
14.15 – 15.00
14.30 – 17.00
15.00 – 15.45
15.00 – 17.00
15.30 – 16.30
15.45 – 16.30
16.30 – 17.30
16.30 – 18.30
17.30 – 18.30
18.30 – 21.00
19.30 – 20.30
20.30 – sluit

1e etage

2e etage

3e etage

YPExpo, plaatselijke kunstenaars exposeren in de YP
Kom een hapje of en drankje nuttigen bij H’eerlijk in de YP
Eveline Oudshoorn neemt de gelukskleurplaten van de kinderen in ontvangst
Kinderen kunnen de hele dag creatief bezig zijn in de lokalen van de kinderopvang
DJ Cyrus speelt zijn set in de jongerenruimte | Jongerenwerk VOOR Welzijn
In het jongeren centrum Meiden Beauty activiteiten | Jongerenwerk VOOR Welzijn
De boswachter geeft een rondleiding door het Bieslandse bos
Ouder & Peuter Gym
Ouder & Peuter Gym
De boswachter geeft een rondleiding door het Bieslandse bos
H’eerlijk in de YP verzorgt een lunchbuffet voor € 5,00 p.p.
Team Hyper-Speed geeft een workshop 12 jaar en ouder Parkour & Free Running
Apenkooien op de “beat” | Kern Kinderopvang
Schoolkoor | Basisschool de Zonnestraal
Wethouder Karsten Klein “Buurthuis van de Toekomst”
Streetdance & Hip Hop voor kids van 6 tot 9 jaar
Mediators bieden, met de Bemiddelings Experience, een mogelijkheid om een keer zelf Mediator te zijn
Kom een kijkje nemen in de Theaterwerkplaats
De medewerksters van de kinderopvang verzorgen sportieve activiteiten voor de kinderen
Thijs Muus (muziekstudio de YP) verzorgt met zijn band 'Remmelt, Muus & Femke' een live optreden
Improvisatie/instapTheater
Streetdance & Hip Hop voor 11 jaar en ouder
H’eerlijk in de YP verzorgt een Pannenkoeken buffet voor € 5,00 p.p.
Yoga, Kasjmir stijl
Wil je een keer Lama zijn? Volg een crash course Theatersport in 2 uur
Een uurtje lekker bewegen op een Zuid Amerikaans ritme, doe mee! Salsa voor volwassenen
Heb je liefde voor muziek? Doe mee aan de YPJazz Jam Sessie

Alle activiteiten zijn kosteloos (behalve het lunch- en pannenkoekenbuffet)
Meedoen?, stuur even een mailtje aan buurthuisdeyp@gmail.com en vermeld je postcode, naam, leeftijd
en waar je aan wilt deelnemen. Je kunt natuurlijk ook langskomen en dan aan een van de activiteiten deelnemen.

