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BRADERIE
ZATERDAG 4 JUNI 2016 OPEN DAG EN BRADERIE LUMEN.
VAN 10.00 TOT 15.00 UUR.
Wijkvoorziening Lumen opent haar deuren voor de wijk en de stad.
Kom kennismaken met Basisscholen De Kubus en De Uitvinding,
een kijkje nemen bij Kindcentrum de Hofferie of een blik achter
de schermen werpen bij het Consultatiebureau van de GGD
Twente, FITclinic Fysiotherapie en het Twentsch
Logopediecentrum. Stichting Wijkraad VL en Buurtkamer De Vleeschhouwerij hebben eveneens
hun plek gevonden in het nieuwe Hart van de wijk.
Wensboom. Wat is jouw wens voor de wijk? Hang je wens op misschien wordt deze
uitgekozen om in vervulling te laten gaan.
Op de gezellige Braderie laten meer dan 50 kramen hun diverse en
gevarieerde aanbod graag aan je zien.
In

Lumen’s Got Talent kunnen jullie het aanwezige talent

van de enthousiaste deelnemers bewonderen en aanmoedigen.
Dit en nog veel meer valt er te beleven op de Open Dag van Lumen.
Kijk voor het volledige programma op www.lumen.nl
Tot ziens op de Open Dag op zaterdag 4 juni in Lumen!
Lumen, Velveweg 54, Enschede. Tel: 053 – 475 7465, info@lumen.nl, www.lumen.nl

DE BUURTKAMER IN LUMEN

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.

Activiteiten in de Buurtkamer:
Eerste maandag van de maand
Bloemschikken 14-16 uur Kosten: 3,00 euro
Opgeven: 053-4312367of 053-4312046
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
2e en 4e vrijdag van de maand
Sjoelen van 14-16 uur.
2e dinsdag van de maand
Wandelen: start 10 uur vanuit de hal in Lumen, daarna koffie met krentenwegge. Kosten: 0,50
euro. Kom op de fiets wanneer wandelen naar Wooldrikspark voor u te ver is.
3e woensdag van de maand
Handwerken ( breien,haken, borduren) is in de Buurtkamer gestopt. Liefhebbers kunnen
aanschuiven op dinsdagmiddag 14 uur bij de Zonnebloem-dames in de hal van Lumen.
Woensdag 22 juni
Verrassingslunch van 12-13.15 uur in de hal van Lumen Kosten: 2,50 euro
Opgeven: lunch@devleeschhouwerij.nl
Muziek op zondagmorgen:
19 juni om 11.00 uur komt het koor POP2GO
zingen in de hal van Lumen. Na afloop koffie en
gelegenheid voor ontmoeting. Toegang gratis.

Praatgasten:
Binnenkort, op donderdag, 14 juni om 10 uur vertelt Beeldend Kunstenares Danica de
Claveles over haar kunstwerken die zij exposeert in Lumen. Samen met haar bekijken en
bespreken we de werken.
Donderdag, 14 juli om 10.00 uur komt Corry Westgeest vertellen over Ismakogie. Zij s docent
in deze houdings- en bewegingsleer. Het is een zachte spiertraining, zonder spierpijn,
inspanning, apparatuur of speciale kleding en is voor alle leeftijden.
TIJDENS DE SCHOOL-ZOMERVAKANTIE IS LUMEN (EN BUURTKAMER)
VAN 16 JULI T/M 28 JULI GESLOTEN.

KUNST EXPO
De kunst expo is er voor u en we hopen dat u eens komt kijken tijdens de openingstijden van
lumen. De exposities vind u in de openbare ruimtes van Lumen, zowel op de begane grond als
op de eerste verdieping.
De huidige expositie is van Annemarie Zeelen en doet ook mee aan de WAK (Week van de
Amateurkunst in Enschede)

Er zijn wisselende exposities van bewoners uit en buiten de wijk te bezichtigen.
Rebecca Bermunde toont haar werken van 13 juni tot 29 augustus.

Expositie Spring!
Van Beeldend Kunstenares : Danica de Claveles
op vrijdag 10 juni 2016 in Lumen te Enschede
opening half vier met een spetterend ballet optreden!
www.irmgardlampe.nl
En Carla Keuter zal haar werken van 30 augustus tot 1 november
tentoonstellen.
Er zijn regelmatig in de buurtkamer activiteiten waar u altijd welkom bent om mee te doen.
Wij hopen u een keer te mogen verwelkomen in de Vleeschhouwerij aan de Velveweg 54.
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