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Buurtkamer weer terug bij de Vleeschhouwerij 

Wij kunnen weer 24 uur per dag, 7 dagen in de week,  gebruik maken  van  onze buurtkamer. 

Het  bestuur heeft een gebruikersovereenkomst getekend met de wijkvoorziening voor negen  
jaar tot en met 31 december 2025. Hiermee hebben we de mogelijkheid om meerdere 

activiteiten in de buurtkamer te organiseren. 

Bewoners met een idee hiervoor verwelkomen we graag. Ook kunt u zelf een activiteit 

organiseren als u zich aansluit bij de Vleeschhouwerij. Alle activiteiten vallen onder de 
Vleeschhouwerij. 

Wij zijn een vrijwilligers Stichting die geen subsidie krijgt en mocht u ons een warm hart toe 

dragen, kunt u vriend van de Vleeschhouwerij worden voor € 15.00 per jaar. Ga hiervoor naar 
de website www.devleeschhouwerij.nl en ga naar vrienden.   

Hier tekent u de incassomachtiging 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

http://www.devleeschhouwerij.nl/


Schuif eens gezellig aan bij de buurtlunch. 

 

Woensdag 22 februari van 12.00 tot 13.15 uur is er een Marokkaanse lunch in de hal van 

Lumen. Kosten € 2.50. Opgeven lunch@devleeschhouwerij.nl of bel 053 4320778. 

Woensdag 22 maart van 12.00 tot 13.50 uur is er een Italiaanse lunch in de hal van Lumen. 

Kosten € 2.50. Opgeven lunch@devleeschhouwerij.nl of bel 053 4320778. 

 

Muziek op zondag 

Zondag 12 februari om 11.00 uur treedt de band 

Concrete Dixie Club voor u op in de hal van Lumen. 

Koffie of thee in de pauze. Vrije gift.  

Zondag 9 april om 11.00 uur treedt het koor 

Intervocaal van Diet Gerritsen voor u op in de hal 

van Lumen met Multiculturele Wereldmuziek. 

In de pauze koffie of thee. Vrije gift.  

 

 

 

 

 

 

DE BUURTKAMER 

Kom elkaar ontmoeten in de Buurtkamer bij een kopje koffie of thee.  

Ook voor vragen of problemen hebben de vrijwilligers een open oor.  

Elke maandagmiddag 14-16 uur, elke donderdagmorgen 10-12 uur.   
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Activiteiten in de Buurtkamer:  

Eerste maandag van de maand 
Bloemschikken 14-16 uur Kosten: 3,00 euro  

Opgeven: 053-4312367of 053-4312046 

 

Elke 1ste en 3de maandag van de maand   
Mijn PCTJE (computerhulp) van 10-12 uur. Kosten: geen   

Opgeven: 053-4312046 

 

Elke woensdag   

Creatief schilderen van 10-12 uur. Kosten: 2,50 euro 

 
Elke 2e  en 4e vrijdag van de maand 

Sjoelen van 14-16 uur. 

 
Praatgasten: 

Donderdag, 16 februari  10 uur komt Tineke Schaper vertellen over haar werk als homeopaat. 

Donderdag, 16 maart 10 uur vertelt wijkbewoonster Diet Gerritsen over haar werk als 

zangeres en dirigent van het zangkoor Intervocaal (multicultureel wereldmuziekkoor).                                                                         

 

KUNST EXPO 

Er hangt weer een nieuwe expositie in de openbare ruimte van 

Lumen. 
Kom gerust eens kijken naar de mooie schilderijen. 

 

Openingstijden Lumen: 

Maandag t/m donderdeg van 8.00 tot 22.00 uur. 
Vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. 

 

De expositie is te bezichtigen tot 28 maart 2017. 
 

  

 
 

 

 

 
 

Woensdag 19 april houden wij onze jaarlijkse openbare jaarvergadering om  

20.00 uur in Lumen. U bent van harte welkom. 
 

 

 

Kijk voor actuele informatie op onze 
website www.devleeschhouwerij.nl  

of volg ons op Facebook 

 
 

 

 
 

 

Colofon 

Museum & Buurtkamer ‘De Vleeschhouwerij’ Velve-Lindenhof 

Velveweg 54, 7533 XK  Enschede 

KvK 51010291 

Bankrekening  NL47RABO01606.65.159  

t.n.v. Stichting Museum-Buurtkamer Velve-Lindenhof 

Internet: www.devleeschhouwerij.nl 

E-mail: info@devleeschhouwerij.nl 

Eindredactie nieuwsbrief: H. Knobbe 

 

http://www.devleeschhouwerij.nl/
http://www.devleeschhouwerij.nl/
mailto:info@devleeschhouwerij.nl

