U I TN OD I G I N G T H E M A GE S CH I E DE NIS

week!
Culemborg, maandag 28 oktober 2019

Beste deelnemer,
Leerhuisweek over Geschiedenis
Van 18 t/m 21 november 2019 organiseert het Leerhuis een Leerhuisweek met als
thema ‘Geschiedenis’. In deze week kun je deelnemen aan extra activiteiten en
uitstapjes.
•
•
•
•
•

Workshop over de rechten van de mens en de grondwet.
Ga mee met de rondleiding door het Regionaal Archief Rivierenland.
Maak een stadswandeling en leer over de geschiedenis van Culemborg.
Krijg een rondleiding in het Weeshuis Museum.
Of ga mee met de bus naar het openluchtmuseum in Arnhem en zie hoe Nederland
er vroeger uit zag.

Meedoen? Meld je aan! Meedoen is gratis, tenzij er bij de activiteit staat dat je zelf iets
moet betalen.
Er is van alles te doen! Bekijk het programma op de achterzijde!
Wil je ook meedoen?
Meld je dan uiterlijk woensdag 6 november aan bij het Leerhuis. Doe dit door
langs te komen op de Heimanslaan 2, te bellen naar 0345-778135 of een email te
sturen naar info@leerhuisculemborg.nl
Groet
Het Leerhuisteam

Leerhuis, Wijkcentrum de Salaamander
Heimanslaan 2, 4102 JA Culemborg
Telefoon 0345-778135
www.leerhuisculemborg.nl
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PROG RA M M A 1 8 T/M 21 N OV E MB E R 2019

week!
Maandag 18 november 9.30-11.00 uur
Workshop over de rechten van de mens
Waar? Leerhuis, Heimanslaan 2
– Leer wat er in de Nederlandse grondwet staat.
Dinsdag 19 november 8.30-16.30 uur
Uitstapje naar het openluchtmuseum in Arnhem
Waar? Verzamelen op de parkeerplaats van wijkcentrum de Salaamander, Heimanslaan 2
– Zie hoe Nederland er vroeger uit zag en hoe de mensen leefden.
– Neem zelf voldoende eten en drinken mee.
Let op!
Inschrijven voor deze activiteit kan alleen op dinsdag 5 november tussen 9.00 en 12.00
uur bij Saida en Jolanda. Bij inschrijving moet je meteen betalen, dus neem 5 euro
mee (normale prijs 19,50 p.p). Ben je ingeschreven, maar ga je uiteindelijk toch niet mee,
dan krijg je geen geld terug.
Maximaal 50 plaatsen.

Informatie & advies over:

Woensdag 20 november 10.00-12.15 uur
Bezoek aan het Elisabeth Weeshuis Museum
Waar? Verzamelen bij het Elisabeth Weeshuis, Herenstraat 29
– Hoor verhalen over vroeger.

Rekenen

Taal

Digitale
vaardigheden

Woensdag 20 november 12.30-14.00 uur
Stadswandeling door Culemborg
Waar? Verzamelen bij het Elisabeth Weeshuis, Herenstraat 29
– Leer de geschiedenis van gebouwen in Culemborg.
– Zie plekken waar je nog niet eerder geweest bent.
We gaan naar buiten. Neem bij slecht weer een paraplu of regenkleding mee.
Donderdag 21 november
9.30-12.00 uur
Gezondheid
Rondkomen

Opvoeding

Rondleiding door het Regionaal Archief Rivierenland
Waar? Verzamelen bij het Leerhuis, Heimanslaan 2
– Zie documenten uit de geschiedenis van Rivierenland.

Vrijwilliger worden?

www.leerhuisculemborg.nl
info@leerhuisculemborg.nl
0345-778125 Vol = Vol!
Er is een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar.



@LeerhuisCulemb



LeerhuisCulemborg

Leerhuis Culemborg is een samenwerkings-verband van

Rivierenland
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