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Maandag 12 aug. 
14 - 16 u. Familie workshop "De Stad, werken met klei"

Een workshop voor de ganse familie waarbij we vrij boetseren. We werken 
mee aan “de Stad”, een project in samenwerking met stad Waregem.  
Lesgeefster: Ghyselinck Els.  
Bijdrage 6 euro per persoon. 

Dinsdag 13 aug.
19 - 21.30 u. Workshop Initiatie Keramiek, Volzet! 
In deze 3 x 2,5 uur durende initiatie maak je kennis met de eerste 
basisvaardigheden van het potten draaien. Zo kom je te weten of potten 
draaien iets is wat je verder wil ontdekken. 

Inhoud: Draaien, afdraaien, bakken.

 
Woensdag 14 aug.

Drie vrouwen laten hun licht schijnen over dit prachtig onderwerp! Carmen 
Deweer, Isolde Tack en Margot Demeulemeester laten op deze avond 
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muziek, woord en beeld op een organische manier in elkaar vloeien. Op die 
manier laten de dames  in hun passionele ziel kijken. Wij worden deel- en 
medegenoot in een avond vol verlangen!Gratis! 

Donderdag 15 aug.
Brunch Leden & Vrijwilligers


Vrijdag 16 aug.
14 - 16 u. Familieworkshop "De Stad, bouwen met recyclage materiaal"

We gaan aan de slag met een kartonnen doos en een boel 
recyclagematerialen. We bouwen mee aan “de Stad”, een project in 
samenwerking met stad Waregem. Voor families van 6 tot 99 jaar! 
Lesgeefster: Ghyselinck Els                 Prijs: 6 euro per persoon  

vanaf 20 u.

Gastheer Bert Vermeulen selecteerde 26 platen uit de rijke Belgische 
popgeschiedenis. De roulette en U, de toeschouwer, als luisteraar, inter-
actieve gast, muziekliefhebber of stille genieter bepalen de volgorde van de 
nummers. Met de daarbij horende, deskundige en aan verschillende testen 
onderworpen waarheden over titels, muzikanten, instrumenten enz.. 
Fijnproeven van muziek! 
Gratis! 




Zondag 18 augustus 10 - 18 u.
Tweedehands Boekenmarkt
 
Buigen de draagplanken van je Billy boekenkast vervaarlijk door? Is de 
bewegingsruimte in het huis wat te krap geworden volgens je partner en 
moeten die dozen met boeken nu echt weg? Reserveer snel een kleine of 
grotere standplaats op onze markt. 
Voor al wie toe is aan een flinke portie verse literatuur voor een prijsje, 18 
augustus NU in de agenda! 
 
11 u. Literair moment met Jan Decock 

14 - 16 u. Workshop Ex Libris Stempels


Maak je eigen stempeltje tijdens onze boekenmarkt. 
Lesgeefster: Ghyselinck Els 
Prijs: 6 euro pp



