
PROGRAMMA ROADS - WEEK VAN DE ONTMOETING 2018 

 

 
DONDERDAG 27 SEPTEMBER 2018 
 

13u – 16u30 Creatieve inloop: tekenen, schilderen, textiel of keramiek! 
 
Roads Ateliers is een creatieve en gezellige plek. Je bent van 
harte welkom voor een kopje koffie, thee en gezelligheid. Hier 
kun je op je eigen manier en eigen tempo creatief bezig zijn 
met tekenen, schilderen, kleien of textiel bewerken. En wat je 
nu nog niet zo goed kan, dat kunnen we je leren! 
 
Doe mee en maak je mooiste creatie! 
 

Roads Ateliers, Richard 
Holkade 2A, Haarlem 
 

 
VRIJDAG 28 SEPTEMBER 2018 
 

10u – 11u15 Sportieve inloop: Mindful bewegen 
 
Bij Mindful bewegen leer je stress loslaten! Draag loszittende 
kleding en beweeg mee. Inloop vanaf 9u30.  
 
Heerlijk ontspannen het weekend in! 
 

Wijkcentrum Binnensteeds, 
Nieuwe Groenmarkt 20, 
Haarlem 
 

13u – 16u30 Creatieve inloop: tekenen, schilderen, textiel of keramiek! 
 
Roads Ateliers is een creatieve en gezellige plek. Je bent van 
harte welkom voor een kopje koffie, thee en gezelligheid. Hier 
kun je op je eigen manier en eigen tempo creatief bezig zijn 
met tekenen, schilderen, kleien of textiel bewerken. En wat je 
nu nog niet zo goed kan, dat kunnen we je leren! 
 
Doe mee en maak je mooiste creatie! 
 

Roads Ateliers, Richard 
Holkade 2A, Haarlem 
 

15u – 16u30 Appeltaart smaakt nog beter samen! 
 
Tijd voor thee en elkaar. Komt u ook even langs om te 
proeven? We zetten onze taarten klaar in onze bakkerij in onze 
kantine ‘La Garage’ voor alle Haarlemse buurtgenoten.  
 
Kom langs en proef onze heerlijke appeltaart! 
 

Appeltaart Imperium, 
Zijlweg 115, Haarlem 
 

 
MAANDAG 1 OKTOBER 2018 

 
13u – 16u30 Creatieve inloop: tekenen, schilderen, textiel of keramiek! 

 
Roads Ateliers is een creatieve en gezellige plek. Je bent van 
harte welkom voor een kopje koffie, thee en gezelligheid. Hier 
kun je op je eigen manier en eigen tempo creatief bezig zijn 
met tekenen, schilderen, kleien of textiel bewerken. En wat je 
nu nog niet zo goed kan, dat kunnen we je leren! 
 
Doe mee en maak je mooiste creatie! 
 

Roads Ateliers, Richard 
Holkade 2A, Haarlem 
 

13u – 16u30 Open Huis Roads Print & Pixels 
 
Altijd al willen zien hoe een grafisch bureau werkt? Of wil je 
zelf een handje meehelpen, of een eigen t-shirt bedrukken? 

Roads Print & Pixels, 
Nassauplein 4, Haarlem 



Roads Print & Pixels ontvangt je graag voor een rondleiding om 
je te laten zien wat er allemaal bij het ontwerpen en drukken 
komt kijken.  
 
Ga jij naar huis met een zelfbedrukt t-shirt? 
 

 
DINSDAG 2 OKTOBER 2018 
 

13u – 16u30 Creatieve inloop: tekenen, schilderen, textiel of keramiek! 
 
Roads Ateliers is een creatieve en gezellige plek. Je bent van 
harte welkom voor een kopje koffie, thee en gezelligheid. Hier 
kun je op je eigen manier en eigen tempo creatief bezig zijn 
met tekenen, schilderen, kleien of textiel bewerken. En wat je 
nu nog niet zo goed kan, dat kunnen we je leren! 
 
Doe mee en maak je mooiste creatie! 
 

Roads Ateliers, Richard 
Holkade 2A, Haarlem 
 

17u – 19u Samen eten aan de Eettafel! 
 
Heb je zin om mensen uit de buurt te ontmoeten en gezellig 
met elkaar een hapje te eten? Kom dan naar de Eettafels in 
Buurtcentrum De Ringvaart. We serveren een lekkere maaltijd, 
bestaande uit een hoofd- en een nagerecht. Als je mee wil 
eten, geef je dan op dinsdag voor 14u op via 06 5757 3153 
(kosten €4,50) 

 
Eet smakelijk! 
 

Buurtcentrum De 
Ringvaart, Floris van 
Adrichemlaan 98, Haarlem 

 
DINSDAG 2 OKTOBER 2018 
 

13u – 16u30 Creatieve inloop: tekenen, schilderen, textiel of keramiek! 
 
Roads Ateliers is een creatieve en gezellige plek. Je bent van 
harte welkom voor een kopje koffie, thee en gezelligheid. Hier 
kun je op je eigen manier en eigen tempo creatief bezig zijn 
met tekenen, schilderen, kleien of textiel bewerken. En wat je 
nu nog niet zo goed kan, dat kunnen we je leren! 
 
Doe mee en maak je mooiste creatie! 
 

Roads Ateliers, Richard 
Holkade 2A, Haarlem 
 

17u – 19u Eettafel in Het Badhuis 
 
Heb je zin om mensen uit de buurt te ontmoeten en gezellig 
met elkaar een hapje te eten? Eet dan gezellig mee aan de 
open Eettafel in Het Badhuis. De maaltijd bestaat uit een 
hoofd- en een nagerecht. Als je mee wil eten, geef je dan op 
dinsdag voor 14u op via 06 5757 3153 (kosten €4,50). 

 
Eet smakelijk! 
 

Badhuis Leidsebuurt, 
Leidseplein 49, Haarlem 

 
WOENSDAG 3 OKTOBER 2018 
 

13u – 16u30 Creatieve inloop: tekenen, schilderen, textiel of keramiek! 
 
Roads Ateliers is een creatieve en gezellige plek. Je bent van 
harte welkom voor een kopje koffie, thee en gezelligheid. Hier 
kun je op je eigen manier en eigen tempo creatief bezig zijn 
met tekenen, schilderen, kleien of textiel bewerken. En wat je 
nu nog niet zo goed kan, dat kunnen we je leren! 

Roads Ateliers, Richard 
Holkade 2A, Haarlem 
 



 
Doe mee en maak je mooiste creatie! 
 

15u – 16u30 Appeltaart smaakt nog beter samen! 
 
Tijd voor thee en elkaar. Komt u ook even langs om te 
proeven? We zetten onze taarten klaar in onze bakkerij in onze 
kantine ‘La Garage’ voor alle Haarlemse buurtgenoten.  
 
Kom langs en proef onze heerlijke appeltaart! 
 

Appeltaart Imperium, 
Zijlweg 115, Haarlem 
 

 
DONDERDAG 4 OKTOBER 2018 
 

13u – 16u30 Creatieve inloop: tekenen, schilderen, textiel of keramiek! 
 
Roads Ateliers is een creatieve en gezellige plek. Je bent van 
harte welkom voor een kopje koffie, thee en gezelligheid. Hier 
kun je op je eigen manier en eigen tempo creatief bezig zijn 
met tekenen, schilderen, kleien of textiel bewerken. En wat je 
nu nog niet zo goed kan, dat kunnen we je leren! 
 
Doe mee en maak je mooiste creatie! 
 

Roads Ateliers, Richard 
Holkade 2A, Haarlem 
 

17u – 19u Samen eten aan de Eettafel! 
 
Heb je zin om mensen uit de buurt te ontmoeten en gezellig 
met elkaar een hapje te eten? Kom dan naar de Eettafels in 
Buurtcentrum De Ringvaart. We serveren een lekkere maaltijd, 
bestaande uit een hoofd- en een nagerecht. Als je mee wil 
eten, geef je dan op dinsdag voor 14u op via 06 5757 3153 
(kosten €4,50) 

 
Eet smakelijk! 
 

Buurtcentrum De 
Ringvaart, Floris van 
Adrichemlaan 98, Haarlem 

 
VRIJDAG 5 OKTOBER 2018 
 

10u – 11u15 Sportieve inloop: Mindful bewegen 
 
Bij Mindful bewegen leer je stress loslaten! Draag loszittende 
kleding en beweeg mee. Inloop vanaf 9u30.  
 
Heerlijk ontspannen het weekend in! 
 

Wijkcentrum Binnensteeds, 
Nieuwe Groenmarkt 20, 
Haarlem 
 

13u – 16u30 Creatieve inloop: tekenen, schilderen, textiel of keramiek! 
 
Roads Ateliers is een creatieve en gezellige plek. Je bent van 
harte welkom voor een kopje koffie, thee en gezelligheid. Hier 
kun je op je eigen manier en eigen tempo creatief bezig zijn 
met tekenen, schilderen, kleien of textiel bewerken. En wat je 
nu nog niet zo goed kan, dat kunnen we je leren! 
 
Doe mee en maak je mooiste creatie! 
 

Roads Ateliers, Richard 
Holkade 2A, Haarlem 
 

 


