EquiCanis kalender
2017 - 2018
Kinderlessen zaterdagvoormiddag:
1e semester :
sept: 9 - 16 - 30
okt: 14 - 21 - 28

2e semester :
jan: 13 - 20 - 27
febr: 10 - 24
maart: 10 - 17 - 31
april: 21 - 28
mei: 18 - 25
juni: 9 - 16 - 23 - 30

Na herfstvakantie tot kerstvakantie zijn
Marein en Sophie afwezig, De lessen
worden vervangen door Veerle.

nov: 4 - 25
dec: 2 - 9 - 16 - 23
1e sem: 11 * 15,00 = 165 €
2e sem: 16 * 15,00 = 240,00 €

Volwassen-lessen vrijdag 19-20u:
1e semester :
sept: 8 – 15 – 22 – 29
okt: 13 – 20 – 27
nov: 10 – 24
dec: 1 – 15 – 22

2e semester :
jan* ; febr*
maart: 9 – 16 – 23
april* : 27
mei: 18 – 25
juni: 1 – 15 – 22 – 29

(*) weinig lessen wegens opleiding lesgever, er wordt nog een alternatief aanbod uitgewerkt
met Marc Pierard waar jullie vrij op kunnen inschrijven.
1e sem: 12 * 15,00 = 180 €
2e sem: 10 * 15,00 = 150 €

Vrijwilligersactiviteiten:
Vrijwilligers van EQC mogen gratis deelnemen aan de vormingen die georganiseerd worden bij EQC, en
krijgen voorrang en korting bij kinderactiviteiten. Daarnaast bieden we nog aparte activiteiten aan voor de
verzorgingsploeg, hieronder vermeld. En natuurlijk zijn alle EQC-vrijwilligers welkom op activiteiten van
Centrum Molenmoes.
7/10 : 9h30-12h30

Opleiding verzorging: thema voeten

28/10-29/10-11/11

Zie algemeen vormingsaanbod EQC

2/12: 9h30-12h30

De sint komt op bezoek voor vrijwilligers en hun kinderen

19/1: 19h-21h

Molenmoesraad en Nieuwjaarsreceptie

3/3: 9h30- 12h30

Lentewandeling voor vrijwilligers en gezin

April : paasverlof

Kinderkamp

Mei

Jongerentocht

2/6: 9h30-14h30

Evaluatie en picknick

22/6 : vanaf 15u

Millmash-festival Centrum Molenmoes

Voor meer informatie:
Veerle Maes
equicanis@wissel.be
0474/85 86 22
We zijn telefonisch niet altijd even makkelijk te bereiken, mail is het handigst om snel
antwoord te krijgen.

EquiCanis is een werking van de Wissel vzw.
(www.wissel.be)
De activiteiten van EquiCanis vinden,
tenzij anders vermeld, plaats in Centrum Molenmoes.
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