
 

Dorpshuis De Twee Marken in Maarn  

Gebruik ruimtes seizoen 2018/2019  

door sociaal culturele vereniging Maarn Wijzer 

Atelier 
MW 

 
MW 
ruimte 

-Bewegingscursus 

 ouder & kind 

 september    

 t/m februari    

 (maandagochtend) 

-Trimfit heren  

 40 x  

 (maandagavond) 

 

-Trimfit dames 

  (40 x maandagav.) 

-Sportief bewegen 

 dames (40 x   

 donderdagocht.) 

 

-Volleybal heren  40  x donderdagavond 

-Volleybal dames 40  x donderdagavond 

Afsluitbare ruimte met tafels en stoelen – MW Ruimte 
-Literaire leeskring (12 avonden) 
-Infoavond Maarn Maarsbergen Natuurlijk i.s.m. MW 
-Vioollessen voor heel jonge kids (18 x woensdagmiddagen) 
-Shawl knopen - 1 avond 
-Lezingen op avonden 
-Avond over rouwprocessen 
-Bridgen voor beginners (24 x donderdagavond) 
-Spaanse conversatieles (22 lessen op maandagvond) 
-Mandala tekenen (beginners 10 lessen van 2 uur vrijdagochtend) 
-Mandala tekenen (gevorderden 10 lessen van 2 uur vrijdagmiddag) 
-overleg en vergadering werkgroepen/begeleiders Maarn Wijzer en  
 bestuur Maarn Wijzer (10-20 per jaar op verschillende avonden per 
 jaar)  

Atelier MW - Algemene info: gemiddeld per cursus 2 – 3 uur per dagdeel 

-Open atelier (maandagochtend elke week) 

-Werken met acryl (maandagmiddag - 25 lessen) 

-Portret tekenen (maandagavond - 25 lessen) 

-Aquarelleren (dinsdagmiddag - 25 lessen) 

-Figuratief schilderen (dinsdagavond - 25 lessen) 

-Portret tekenen (woensdagochtend - 25 lessen) 

-Creatieve vorming kids (woensdagmiddag -10 lessen 

-Open atelier (woensdagavond – 25 lessen) 

-Druktechnieken (donderdagochtend – 25 lessen) 

-Bloemen schilderen (donderdagavond – 25 lessen) 

-Model schilderen (vrijdagochtend - 25 lessen) 

-Experimenteel schilderen (vrijdagmiddag - 25 lessen) 

-Kinderatelier (vrijdagmiddag – 1 les) 

-Soul collage (zaterdagochtend – 1 les) 

-diverse 1-malige beeldende en creatieve workshops (zaterdagmiddag) 

-workshop Heel je lichaam (zaterdagochtend – 2 lessen) 

 

 

 

ALV 1xpj 

In de zalen 1, 2 en 3 

- 6 x 32 yogalessen op 

  woensdagochtend en –avond, 

  vrijdagochtend en –avond 

  gedurende het hele jaar 

- Dansen voor ouderen 

- Muziek op schoot (kids met  

  volw.)  

 

Zaal 4 

Muziek op schoot 

3 x 12 lessen 1 uur op vrijdagmorgen 

 

Leeskringen 

i.s.m. de  

bibliotheek 

Elk jaar, op de eerste vrijdagavond van 

september, organiseert Maarn Wijzer in het 

gehele dorpshuis de start van het sport- en 

cultuurseizoen in Maarn en Maarsbergen. 

Vrijwel alle verenigingen zijn deze avond 

aanwezig voor het geven van demonstraties, 

informatie en er zijn sportactiviteiten. Ook is er 

life muziek, inwoners en andere bezoekers 

kunnen zich inschrijven voor cursussen. Voor 

de hele kleintjes met ouders of verzorgers is er 

een professionele theatervoorstelling. Deze 

start van het seizoen heeft betekenis; het is 

gezellig, mooi en belangrijk om elkaar in het  

      dorpshuis aan het begin van het seizoen  

          te kunnen ontmoeten.  

 


