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Nieuw gezicht: Peter van Hees

In juli is Peter van Hees gestart als zakelijk leider van Het Klooster. Hij werkt fulltime dus je zult hem vaak
tegen komen. Veel Waalrenaren zullen Peter kennen; hij is al jarenlang actief in het verenigingsleven (De
Keien, Vereniging voor de Jeugd) en hij woont in Waalre. Maarten van Ham blijft als projectmanager
betrokken bij Het Klooster.

Gewijzigde openingstijden in de zomer
17 t/m 31 juli:

ma t/m do geopend van 12.00 – 20.00 uur

1 t/m 27 aug:

ma t/m wo geopend van 12.00 – 20.00 uur

Vanaf maandag 28 augustus weer normaal geopend:
ma t/m donderdag van 8.30 – 23.00 uur

Op andere dagen en tijden alleen op afspraak (geldt ook voor de zomerperiode).

Open dag zaterdag 2 september

Samen met de Volksuniversiteit Waalre (VUW) organiseren we op zaterdag 2 september van 14.00 17.00 uur een Open Dag in Het Klooster. Op deze dag kun je zien wat er het komend seizoen allemaal te
doen, zien en beleven is.

Wie?
De vrijwilligers en docenten van de VUW informeren je over de nieuwe cursussen en laten van alles zien.
Ook andere cursusaanbieders zullen laten zien wat ze het komende jaar gaan aanbieden. Denk hierbij
aan dans, muziek en toneel. Dynamo jeugdwerk zal haar inspiratielessen op het gebied van breakdance
en DJ presenteren en natuurlijk komen de Techplaygrounds aan bod. Ook verschillende verenigingen en
GoedvoormekaarWaalre zijn van de partij. Ook meedoen? Neem even contact op via
info@hetkloosterwaalre.nl.

Waar?
De open dag vindt plaats in de Foyer, in de grote zaal en bij mooi weer ook buiten. Er zullen verschillende
optredens worden verzorgd en er zijn lekkere hapjes van het nieuw te vestigen restaurant. Kom zeker
even langs!

Goede gezondheid in Het Klooster
Per augustus gaat Diagnostiek voor U beginnen met bloedpriksessies. In het begin
zijn ze drie ochtenden aanwezig, vanaf oktober vijf. Er zijn ook enkele nieuwe
fysiopraktijken begonnen met dans/bewegingslessen voor senioren. Informeer naar
de mogelijkheden.

Mee(r) doen voor jong en oud!
In Het Klooster is van alles te doen voor jong en oud. Veel wordt aangeboden door de Volksuniversiteit
Waalre en particuliere aanbieders die cursussen aanbieden op het gebied van sport, muziek, dans, etc.
Ook zijn er allerlei verenigingen actief.

Maar Het Klooster kan en wil véél meer bieden. Theatervoorstellingen, live muziekoptredens,
tentoonstellingen, braderieën, sjoel- en dartwedstrijden, etc., etc. Wat zou jij graag willen zien in Het
Klooster? Waar maak jij een avond of middag voor vrij om naar Het Klooster te komen? Zou je zelf iets
willen organiseren of samen met anderen? Stuur een mailtje naar: info@hetkloosterwaalre.nl en laat ons
weten wat je wilt!
.

Het Klooster in Waalre is het gemeenschapshuis van en voor inwoners van Waalre.
De plek waar mensen al generaties lang komen en waar jong en oud elkaar ontmoet
en met elkaar samenwerkt. Je bent van harte welkom als gast, vrijwilliger of wanneer
je stappen wilt zetten naar een betaalde baan. Voor veel verenigingen en de
Volksuniversiteit Waalre is Het Klooster de thuisbasis. Het is een prima locatie voor
evenementen, voorstellingen, zakelijke bijeenkomsten en vergaderingen.

In deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de plannen, ontwikkelingen en
nieuwe initiatieven. Zo ben je op de hoogte en kun je meedoen. Want een sociale
onderneming run je niet in je eentje, dat doe je samen!

Stuur deze nieuwsbrief door naar iedereen voor wie deze informatie interessant is.
Meld je via deze link aan.

Geen nieuwsbrief ontvangen of adres veranderen?
Voor vragen of opmerkingen: info@hetkloosterwaalre.nl
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