Welkom in de
CultuurWerkplaats
Tarwewijk

TA R W E W I J K

Sociaal
Trek in een kopje koffie of thee? Zin om even te zitten en met je
buren te kletsen? Behoefte aan een goed gesprek of heb je
advies nodig? Kom gerust langs in de huiskamer van de wijk,
een plek van en voor de Tarwewijker. Ook helpen wij bij het
invullen van formulieren en het voeren van telefoontjes.
De huiskamer is open van maandag t/m vrijdag van 9 tot 12
uur en van 13 tot 16.00 uur.
Voor actuele informatie:
facebook.com/cultuurwerkplaatstarwewijk
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Ruimte voor ontwikkeling
Zin om creatief bezig te zijn of sociaal? Heb je trek in een
lekker buurtdiner of wil je juist wat meer lichaamsbeweging?
Behoefte aan een interessante literaire middag of een filmavond? Kom dan naar een van onze cursussen of activiteiten.
Wil je zelf een workshop geven of iets organiseren? Heb je een
ruimte nodig voor een dag? Vraag ons naar de mogelijkheden.
Heb je geen naaimachine thuis, geen computer of zaag? Kom
langs en maak gebruik van onze werkplaats.
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Workshops
·
·
·
·

Voor slechts 1 euro per keer kun je meedoen aan onze workshops, zoals:
Aquarelworkshop: Expressief en spontaan schilderen met
aquarelverf, niet het resultaat is het belangrijkst, maar wat je
bij het maken ervan beleeft.
Filmworkshop: Professioneel leren filmen en editen. Maak je
eigen film.
Conversatieles: Nederlands praten in de winkel, bij een instelling of met je buren? Dat leer je gezellig met ons.
Stoelyoga: Rustig op een stoel zittend beweeg je je lichaam en
maak je het soepel. Je leert beter te ademen en ontspannen.
Neem plaats.
Kom langs en informeer naar ons actuele cursusaanbod en de
tijden.
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Over ons
Wij, actieve bewoners van de Tarwewijk, runnen sinds 2014
gezamenlijk de CultuurWerkplaats Tarwewijk; eerst aan de
Mijnsherenlaan 120 en sinds september 2016 in het kleine
schoolpand aan de Cillershoekstraat 1.
Hier hebben wij een ruimte ingericht als huiskamer en een
andere ruimte als werkplaats. Wij hebben een ruimte voor
allerlei activiteiten, een keuken en een kantoor.
Met z’n allen zorgen we ervoor dat wij, de Tarwewijker, dichter
bij elkaar komen, het leuk met elkaar hebben, elkaar helpen
en van elkaar leren. Zo kunnen we onze talenten ontwikkelen.
Lijkt jou dat ook wat? Je bent van harte uitgenodigd om mee te
doen. Bij ons kan alles, als het maar sociaal of creatief is.

About us
Since 2014 we, the active residents of Tarwewijk, have been
running the Culture Workshop Tarwewijk; first located at the
Mijnsherenlaan 120 D and since September 2016 in the small
school building at Cillershoekstraat 1. In the building there is a
space decorated as a living room and another room as a workshop. There are also additional rooms for all kinds of activities,
such as a kitchen and an office.
Together we will make sure that we, the inhabitants of Tarwewijk
become closer, to enjoy being together, helping each other and
learning from each other, so we can develop our talents better.
Does this idea also appeal to you? If so, you are cordially
invited to join us.
Everything is possible at the Culture Workshop Tarwewijk, as
long as it’s social or creative.

In 2016 werd de CultuurWerkplaats Tarwewijk ondersteund door:
Stichting DOEN, VSB Fonds, stichting De Zaaier,
Stichting Bevordering Maatschappelijke Dienstverlening,
stichting Kindertehuizen Rotterdam, Oranje Fonds,
stichting Bevordering van Volkskracht, gebiedscommissie Charlois,
Gemeente Rotterdam, Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

Kom gerust langs
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Cillershoekstraat 1
3081 BA Rotterdam
010-7515030
www.cultuurwerkplaatstarwewijk.nl - facebook.com/cultuurwerkplaatstarwewijk
cultuurwerkplaatstarwewijk@gmail.com

