
in mei
Bij De Coenen is er altijd wat te doen. Alleen al de vaste activiteiten als samen
eten, gymmen, bridgen, zingen, schrijven, een Goed Gesprek voeren, filosoferen,
voorlezen, repareren, mediteren, computeren, kunst kijken en natuurlijk gewoon
waar het bij De Coenen altijd om draait: elkaar ontmoeten. Elke werkdag en
meestal ook op zondag kan iedereen er terecht.
Maar in mei is dit jaar extra veel te beleven. Daarom even een overzicht.
Let op: voor alle activiteiten (excl. 4 mei) is reserveren noodzakelijk (zie onder).

4 mei   Herdenking | 19.30 - 20.15 uur
We staan stil bij de slachtoffers van  ‘40 - ‘45 en speciaal bij de buurtbewoners
die werden weggevoerd en vermoord. Na de herdenking bij het monument in de
Gerard Terborgstraat is er een nazit bij De Coenen. Geen reservering nodig.

5 mei   Vrijheidsmaaltijd | 17.30 - 19.30 uur
Ook bij ons wordt er een Vrijheidsmaaltijd georganiseerd. Er is een soep-en-
quichebuffet en ondertussen wisselen we van gedachten over oorlog, vrede en
vrijheid. Kosten € 5,-

8 mei   Op weg naar Rome | 16.00 - ca. 18.00 uur
Piet Hazelebach, wandelaar, schrijver en boeiende verteller neemt ons mee op
zijn enerverende voetreis naar Rome.  Napraten met een drankje. Toegang €3,-

13 mei   Literair Café | 16.00 - 19.00 uur
Kom maar op met je eigen verhalen, gedichten of liedjes. Of kom gewoon lekker
naar de artiesten luisteren met wat lekkers erbij te drinken. Aanmelden
deelnemers via info@decoenen.com. Deelname is gratis, luisteraars betalen €3,-

14 mei   Drukwerk | 14.00 - 17.00 uur
Creatief aan de slag met verschillende druktechnieken: monoprint, linosnede,
stempelen en wat verder ter tafel komt. Krijg de slag te pakken in De Coenen en
ga met het resultaat naar huis om het verder zelf te doen. Bijdrage € 3,-

22 mei Klank om naar te kijken | 16.00 - ca. 18.00 uur
Rob van den Broek bouwt kunstige muziekinstrumenten. Eigenlijk zijn het meer
bespeelbare kunstvoorwerpen. Toch zijn ook gerenommeerde musici er dol op.
Hij neemt een paar van de mooiste mee en vertelt er ons alles over. Bijdrage € 3,-

Reserveren: mail naar info@decoenen.com of bel 020 370 9355
Kijk voor alle bijzonderheden en actueel nieuws op  www.decoenen.com
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