Voor alle bewoners van:
Zeeheldenbuurt, Badstratenbuurt,
Laanhuizen, Rivierenbuurt,
Grunobuurt, Herewegbuurt,
Oosterpoortbuurt en de Meeuwen

Activiteitenkalender
zomer 2018

Voor u ligt een overzicht van activiteiten die in juli en augustus 2018 plaatsvinden.
Heeft u zelf activiteiten die in een volgende kalender opgenomen kunnen worden?
Mail voor 15 augustus 2018 naar:
wijrivierenbuurt@wij.groningen.nl
Wilt u via Facebook op de hoogte worden gehouden van alle activiteiten in de buurt,
volg ons op:
www.facebook.com/WIJ-Rivierenbuurt
Voor meer informatie over WIJ, bezoek onze site:
www.wij.groningen.nl/rivierenbuurt
Voor alle (zorg)vragen, op- of aanmerkingen en meer informatie mail naar:
wijrivierenbuurt@wij.groningen.nl
Of bel naar:
050-3676400
WIJ Rivierenbuurt
Het Talmahuis
Merwedestraat 54
9725 KE Groningen
Inloop buurtkamer
✰ Iedere dinsdag en donderdag
 08:30 uur – 12:00 uur
👍 Gratis

Kinderclub ‘De Buren’
✰ Iedere woensdag
 14:00 uur – 15:00 uur
👍 Gratis

Taalcafé:
✰ Het taalcafé heeft een zomerstop t/m
11 september

Peutermuziek:
✰ Iedere Donderdag
 11:00 uur – 11:30 uur
👍 Gratis
! In de maand augustus is er geen
Peutermuziek

Financieel spreekuur
✰ Iedere dinsdag
 Tussen 12:00 uur en 14:00 uur
👍 Gratis
Mantelzorgspreekuur
✰ Iedere donderdag
 13:00 uur – 15:00 uur
👍 Gratis

Entree:
✰ Iedere werkdag
 09:00 uur – 17:00 uur
👍 Gratis

Extra activiteiten WIJ Rivierenbuurt:
Actief met je koter
✰ Woensdag 4 juli
 10:30 uur – 11:30 uur
👍 Gratis
✎ Voor meer informatie kun je terecht
bij Hilda Koster en laat even weten of
je komt!
06-52870119
hilda.koster@wij.groningen.nl
Muziek met eigenwijsjes
✰ Woensdag 11 juli
 10:30 uur – 11:30 uur
👍 Gratis
✎ Voor meer informatie kun je terecht
bij Hilda Koster en laat even weten of
je komt!
06-52870119
hilda.koster@wij.groningen.nl
Ouders en kinderen: fiets de zomer in!
✰ Donderdag 2 augustus, donderdag 9
augustus, donderdag 16 augustus en
donderdag 23 augustus
 10:30 uur – 14:00 uur
👍 Gratis
! Verzamelen bij de parkeerplaats van de
Papiermolen. Neem je eigen
lunchpakketje mee.

MFC De Stroming
Merwedestraat 54
06-40462651
info@mfcdestroming.nl
Bakkie en prakkie
✰ Woensdag 4 juli, woensdag 1 augustus,
woensdag 8 augustus en
woensdag 22 augustus
 Aanvang: 17:30 uur
Eten om 18:00 uur
€3,✎ Opgeven bij de Entree van
WIJ Rivierenbuurt (Merwedestraat 54)
Aan tafel met mijnheer Woo
✰ Zaterdag 7 juli
 Inloop vanaf 17:15 uur
€6,50 per persoon (exclusief drankjes)
! Lopend buffet: 3 gangen
✎ Inschrijven bij MFC De Stroming
Bakkie en prakkie BBQ
✰ Woensdag 18 juli
 18:00 uur – 21:00 uur
👍 €7,Opgeven bij de Stroming – betalen bij
opgave
Eiland van Groningen
Zuiderpark 20
050-7851720
post@eilandvangroningen.nl
Het Eiland van Groningen biedt
verschillende activiteiten aan. Voor een
overzicht van de activiteiten, kijk op:
www.eilandvangroningen.nl

Doedertoe
Rabenhauptstraat 45
Informatie en contact: Marita Reijtenbagh
06-33610190
info@doedertoe.nl
Workshop ringen maken van fietsband en
knopen
✰ Dinsdag 3 juli
 10:30 uur – 13:00 uur
👍 Een goede daad
Zomerrooster reguliere inloop
✰ Woensdag 18 juli, woensdag 25 juli,
woensdag 22 augustus en
woensdag 29 augustus
 09:30 uur – 13:00 uur
👍 Een goede daad
Doedertoe is gesloten van 30 juli t/m 17
augustus
Oud-Katholieke kerk
Witte de Withstraat 2A
06-27865967
Koffie-uurtje
Elke vrijdagochtend is er een koffie-uurtje
in de Oud-Katholieke Kerk. Het koffieuurtje is een initiatief van buurtbewoners,
de kerk stelt de ruimte beschikbaar
Speeltuinvereniging ‘De Oosterpoort’
Meeuwerderweg 159
050-3134084
Kindergroep ‘De Buren’
✰ Iedere vrijdag
 15:00 uur – 16:00 uur
👍 Gratis

De Oosterpoort
Trompsingel 27
050-3680368
www.de-oosterpoort.nl
Muziekcentrum en theater De
Oosterpoort biedt verschillende concerten
en evenementen aan.
Voor een overzicht van de activiteiten, kijk
op: www.de-oosterpoort.nl

Heeft u een leuk idee?
Er zijn al veel wijkbewoners actief om uw wijk of buurt bijvoorbeeld gezelliger,
socialer, duurzamer of schoner te maken. De vele initiatieven van bewoners in de
wijk staan in deze kalender.
Vanuit WIJ Rivierenbuurt werken we graag met u samen. Als u een goed idee of
initiatief hebt en het lukt niet om het alleen van de grond te krijgen, dan kunt u
ons benaderen.
U kunt contact opnemen met:
Kim van der Burg (Herewegbuurt, Oosterpoortbuurt en de Meeuwen)
kim.van.der.burg@wij.groningen.nl
06 - 11 30 42 37
Jony Vleeschhouwer (Rivierenbuurt)
jony.vleeschhouwer@wij.groningen.nl
06 – 25 63 58 11
Voor de Zeeheldenbuurt, Badstratenbuurt, Laanhuizen en Grunobuurt
wijrivierenbuurt@wij.groningen.nl
050 – 367 64 00

Of kom langs bij de Entree in het Talmahuis!

Voor bewoners van: Zeeheldenbuurt, Badstratenbuurt,
Laanhuizen, Rivierenbuurt, Grunobuurt, Herewegbuurt,
Oosterpoortbuurt en de Meeuwen

