Nijmeegse hobbycentra organiseren
gezamenlijke inloopweek
Van maandag 11 tot vrijdag 15 maart organiseren de vier hobbycentra in Nijmegen
een gezamenlijke inloopweek. Tijdens deze
week staan de deuren open en kunt u zelf
een kijkje nemen en ontdekken wat het cursusaanbod bij u in de buurt is. Ontmoet hier
mensen met dezelfde passie voor hun hobby
en laat u informeren en inspireren.

Meer dan alleen knutselen
U vindt de vier hobbycentra verspreidt over
de gehele stad. Hierdoor is er altijd een interessante hobby of workshop bij u in de
buurt. Met een breed aanbod aan creatieve
cursussen en workshops voor iedereen boven de 18 jaar vindt u altijd wel iets naar uw
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Rondleidingen
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vier hobbycentra speciaal voor deze week een kijkje te komen nemen in een van de
een unieke samenwerking aangegaan hobbycentra. Laat u door een van onze meen organiseren samen een inloopweek dewerkers en cur-sisten rondleiden, laat u
voor iedereen met interesse in hobby’s, informeren over de ruime mogelijkheden of
creatieve cursussen en workshops.
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