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Het nieuwe cursusjaar 2018/2019 van 't Riem (Regionaal Instituut Educatie Maas en Waal)

Na een succesvol jubileumjaar, staan we weer voor een nieuw cursusjaar.

Het Riem is ruim 25 jaar geleden voortgekomen uit de privatisering van het Sociaal Cultureel
Werk in de gemeente Druten.
Wij organiseren op een laagdrempelige manier cursussen, die kunnen bijdragen tot een leuke
en zinvolle invulling van de vrije tijd.
Deelname kan ook leiden tot leuke contacten met de andere cursisten.
We hebben weer een veelvoud aan cursussen te bieden.
Wij willen u graag verwijzen naar de website: www.hetriem.nl

We hebben in ieder geval nog ruimte voor de volgende cursussen:
- De leesclub. Op woensdag of dinsdagavond. Afhankelijk van de deelnemers.
- Spaans voor beginners of donderdagavond
- Kookles voor mannen op de woensdagavond
- Bij mandenvlechten zijn nog plaatsen
- Olieverf nog ruimte op de woensdagochtend
- Yoga op de vrijdagavond
In Afferden zijn een aantal workshops:
Open atelier met keramiek, geschept papier en druktechniek.
Er zijn niet veel plaatsen meer.
Dus snel aanmelden.

Horssen
Op 27 oktober 2018 is er weer een cursus snoeien in Horssen.
Meld je snel aan.

U kunt u ook aanmelden voor andere cursussen, ook al zitten ze nog vol.
Er ontstaat altijd ruimte en we kunnen u op de wachtlijst zetten.
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Dit is een kleine greep uit de cursussen.
De meeste cursussen beginnen in september of oktober 2018.
De cursuskosten hebben we zo laag mogelijk gehouden.
We hoeven geen winst te maken, we moeten enkel uit de kosten te komen.
Kijk op onze site. Hier kun je ook vragen stellen, die we snel zullen beantwoorden.

Het 'Open Atelier gaat weer beginnen:
Vind je het fijn om creatief bezig te zijn, dan is het 'Open Atelier' echt iets voor jou!
In het 'Open Atelier' staan materialen, machines en gereedschappen ter beschikking om aan de
slag te gaan met allerlei technieken in kneedbaar materiaal (zoals gips, klei, was), hout, glas,
metaal, enz.
Het 'Open Atelier' wordt iedere woensdagavond van 19:30 - 21:30 uur in Kulturhus 'De Meent'
in Afferden gehouden.
We starten op woensdag 3 oktober. (In de schoolvakanties is er geen 'Open Atelier'!)

Belangrijk: In principe worden alle materialen die in het 'Open Atelier' aanwezig zijn gratis
verstrekt!

Voor meer informatie en/ of aanmelden kan je contact opnemen met Ruud Janssen, telefoon:
0487-514490, of een email sturen naar gcjmjanssen@hotmail.com.
Aanmelden kan ook via de site van 't Riem: www.hetriem.nl

Korte Workshops:
Gedurende seizoen 2018- 2019 organiseert het 'Open Atelier' de volgende workshops:
-'Keramiek'. Op woensdagavond 10, 24,en 31 okt en 7 nov.
-'Experimenteren met zelf geschept papier'. Op woensdagavond 28 nov en 5, 12 en 19
dec.
- Glas-in-looddecoraties. Op de woensdagavond 9, 16,23 en 30 jan.
-'Druktechnieken' Op woensdagavond 7, 14,21 en 28 jan.
De kosten van deze workshops bedragen slechts €40 per workshop inclusief benodigde
materialen!
Uitgezonderd de workshop Glas-in-looddecoraties die kost €50.

De Crea-club / Victorientjes:
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Dit jaar start op de eerste woensdag in oktober weer de knutsel-club.
Jongens en meisjes vanaf groep drie tot en met groep 8 van de basisschool zijn weer
van harte welkom om - in een veilige omgeving - met allerlei materialen aan de slag te
gaan.
Bij de activiteiten wordt uit gegaan van de capaciteiten van het kind.
Waar: in de Creatieve Werkplaats van De Meent.
Tijd: van 13:30u tot 15:30u

Workshop snoeien:
Op zaterdag 27 oktober organiseert 't Riem van 9:00u tot 12:30u een snoeiworkshop.
De theorie vindt plaats in het dorpshuis De Horst, Rijdt 38, 6631 AT Horssen.
De praktijk vindt plaats in een tuin vlak bij het Dorpshuis
Kosten: € 17,50 (inclusief koffie!) Informatie: Ruud Janssen, telefoon: 0487-514490
Aanmelden kan ook via stichting 't Riem: www.hetriem.nl
Aanmelden graag voor, maandag 16 oktober!

Voor aanvullende informatie, over deze en andere cursussen, verwijzen we u graag naar
de site van 't Riem: www.hetriem.nl
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