April 2021

Klankschalenconcert | Met Ingrid

MAANDAG

MAANDELIJKS OP

LOCKDOWNPROGRAMMA
Neem je matje en dekentje mee en ervaar wat geluid en trillingen van klankschalen en gong bij
u doen. Wat is er allemaal mogelijk met klankschalen? Veel, want zoals Einstein zei: "alles is
trilling". Leer zelf klankschalen te gebruiken op of naast uw lichaam voor ontspanning en of
genezing.
9.00-11.00 | ELKE 2E MAANDAG V.D. MAAND

DINSDAG

DINSDAG

Kletsen Bij Katrien | Tijdelijk; i.p.v. onze reguliere activiteiten
Even erop uit in onze gezellige huiskamer. Gewoon even buurten met een muziekje aan.
Neem mee waar je je fijn bij voelt: krantje, creatief werkje of gewoon alleen jezelf. In een klein
groepje buurten in onze huikamer. Deze is zo ingericht dat afstand houden vanzelfsprekend
word.
10.00-12.00

Nieuw!

Dolle Dinsdag | Met Maykel
Is haken of breien niets voor jou? Spreken activiteiten al kaarten, (eigen) lp's draaien, darten,
sport kijken, cabaret of gewoon "sauwelen" je meer aan? Kom dan naar Bij Katrien.

Nieuw!

DINSDAG

14.00-16.00

(Online) meditatie | Met Ima
Altijd al willen mediteren? Wil jij graag meer balans in je lijf? Ima verzorgt een mooie online
meditatie. Zo krijg je een moment van rust voor jezelf. Voor hernieuwde kracht en inzichten.
Mogelijk in de toekomst Bij Katrien.

WOENSDAG
WOENSDAG

(Online) Haakles voor gevorderden | Met Tante Kitty

Het Vriendencafé | Farent & Bij Katrien

DONDERDAG

(Online) Haakles voor Beginners, De Steek van de Week | Met Tante Kitty

DONDERDAG

20.00-21.30

Hebt u altijd al willen haken? Een fijne beginnersles via beeldbellen. Mogelijk in de toekomst Bij
Katrien. Leer zo de basis van het haken.

9.30-10.00

De mooiste creaties leer je haken van onze meemaker Esther. Voorlopig online, maar mogelijk in
de toekomst Bij Katrien. Eshter heeft jarenlang ervaring en maakt haar eigen patronen. Zo leer
je vanalles, tassen, Boho Poncho's en nog veel meer!

10.30-11.30

Op zoek naaer nieuwe contacten? Kom gezellig kletsen en koffie drinken Bij Katrien. Samen zijn
we creatief bezig en doen spelletjes.

14.00-16.00

Naai-atelier | Met Marijke
Het maken van de prachtigste producten voor de winkel van Bij Katrien. Mondkapjes, tasjes,
vlaggetjes en nog veel meer! Alle spullen zijn aanwezig Bij Katrien. Deze activiteit is geschikt
voor beginners en gevorderden: iedereen is welkom.

10.00-12.00
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Nieuw!

IN F O RMATIE

ACTIVITEITEN
Activiteiten Bij Katrien
Online en offline organiseert Bij Katrien allerlei activiteiten. Op onze locatie
in het hartje centrum van Den Bosch hebben wij prachtige zalen en een
huiskamer. Onze missie: Vanuit ieders talent meedoen aan gezellige en
verrassende activiteiten. Oud en jong. Arm en rijk. Werkend en niet werkend.
Met en zonder migratieachtergrond. Met en zonder beperking. Doe je mee?

Hoe weet ik of ik deel mag nemen?
Aanmelden is verplicht. De online activiteiten zijn voor iedereen. De liveactiviteiten op locatie zijn voor mensen waarbij de muren écht op ze af
komen. Twijfel je of je mag komen? Neem contact op met een van onze
coördinatoren via de mail of telefoon. Wij denken graag met u mee!

Hoe kan ik me aanmelden om een
activiteit te doen?
Meld je aan via onze website! Ga naar www.bijkatrien.com en klik op het
kopje aanmelden activiteiten. Neem ons Covid-19 protocol door voor een
verantwoorde samenkomst. Gezondheidscheck doorstaan? Meld u daarna
aan op de zelfde pagina.

Ontmoet ons (Coördinatoren Dromen en Doen) in de huiskamer van Bij Katrien:

Ellen Blijlevens
(di-do-vr)
06-15230759

Susan van der Horst
(ma-di-woe)
06-15208438

E-mail: info@bijkatrien.com

“BIJ KATRIEN IS DE WARME (T)HUISKAMER IN DE BOSSCHE BINNENSTAD.
WE ZIJN EEN BRUISENDE ONTMOETINGSPLEK VOL ACTIVITEITEN. EEN
COMMUNITY WAARIN IEDEREEN ELKAAR KENT, ZIET EN STIMULEERT MEE TE
DOEN VANUIT ZIJN EIGEN KRACHT EN TALENT. DIT DOEN WE VANUIT
WEDERKERIGHEID EN GELIJKWAARDIGHEID. WE VERZACHTEN DE
BINNENSTAD, DOOR MENSEN TE LATEN STRALEN.”
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