Toolbox: Open Bedrijvendag

3 November

Kom langs bij Toolbox tijdens de Open Bedrijvendag! Neem een kijkje
achter de schermen bij droneracebaan Aerial 51, de creatieve geesten
van Amaze Media, de top-engineer Ronald van 3axis R&D en de
organisatie die ze allemaal verbindt: Toolbox!
10:00 – 16:00 uur. Lees meer

Cho 50+: Taikishin voor 50+

3 November

Taikishin lessen geschikt voor mannen en vrouwen.
11:00. Lees meer

Arte Facta: Mini cursus
3 Lessen waarin je een vlinder vaas van klei en glazuren gaat maken.
lesgeld €40,- inclusief materialen en ovenstooks, koffie/thee en iets
lekkers.
19:00 – 22:00 uur. Website

Cho50+: Optreden Old Memories

7 & 14
November

11 November

Op sax of klarinet, piano, gitaar en contrabas wekken ze met ballads uit
de jaren ’30-’50, met een knipoog naar de jazz en een vleugje swing dat
extra plezier uitdrukt.
15:00 - 17:00 uur. Lees meer

Cho 50+: Taikishin voor 50+

17 November

Taikishin lessen geschikt voor mannen en vrouwen.
11:00. Lees meer

Arte Facta: Mini cursus
Dikke dame van klei verven.
lesgeld totaal €75,- inclusief materialen en ovenstook, koffie/thee en iets
lekkers.
Kies zelf de 3 avonden uit de genoemde data.
19:00 - 22:00 uur. Website

Arte Facta: Workshop mozaïeken
Inclusief koffie/thee en iets lekkers.
Klik hier voor alle mozaïek mogelijkheden en meer informatie.
09:30 – 14:00 uur.

21 & 28
November
12 & 19
December
10 November

Arte Facta: Workshop Sinterklaas mokken beschilderen met
naam

22 November

Kosten €11,- per mok inclusief koffie/thee en iets lekkers.
19:00 – 21:30 uur. Website

Toolbox: Startersdag

24 November

Startersdag Emmen houdt elk kwartaal een informatiebijeenkomst voor
startende ondernemers uit de regio Emmen. Geen verkooppraatjes, maar
nuttige tips en heldere adviezen van gerenommeerde lokale
ondernemers en organisaties.
Lees meer

Cho 50+: Optreden Shadowski

25 November

De Shadow tribute band Shadowski bestaat uit Frans Többen, Gerard
Rolink en Harry Kieft met als gastdrummer Jan Stuivenberg.
De bandleden spelen al tientallen jaren Shadowmuziek. Shadowski een
gevarieerde mix van bekende tot minder bekende nummers.
14:30 – 17:00 uur. Lees meer

Cho 50+: Sinterklaas

28 November

Sinterklaas komt op bezoek bij Cho.
Alle kleine kinderen, iets grotere kinderen en volwassen senior kinderen
van harte welkom!
15:00 tot 15:30 uur. Lees meer

Cho 50+: Taikishin voor 50+
Taikishin lessen geschikt voor mannen en vrouwen.
11:00 – 12:00 uur. Lees meer

Cho 50+: Oosters kerstbuffet

1 December &
15 December
15 December

Oosters buffet in kerstsfeer, in het Paviljoen Cho 50+.
De kosten bedragen €22.50 (inclusief eten & drinken).
14:00 – 17:00 uur. Lees meer

Arte Facta: Gelukskerstbollen mozaïeken

15 December

Kosten €21,50 inclusief koffie/thee en iets lekkers.
10:00 – 13:30 uur. Website

Cho 50+: Kerstbingo
Gezellige kerstbingo.
Deelname bedraagt 5 euro inclusief superronde.
Graag van te voren opgeven! Lees meer

21 December

Cho 50+: Kerstmuziek en optreden

26 December

Gezellige kerstmuziek, optreden van Jeany Veras en gratis hapjes!
12:00 – 17:00 Lees meer

Stadtheater: TOP 2000 Pubquiz
Meld je nu aan voor de 3e editie Top 2000 Pubquiz!
Een knotsgekke quiz met veel fragmenten, theater en live muziek! Je
wordt uitgedaagd, getest in een knusse atmosfeer! Test met jouw team
je kennis van de top 2000, jullie improvisatie vermogen en
zangkwaliteiten.
De kosten bedragen van €10,- tot €15,- pp
19:30 – 22:30 uur. Lees meer

Cho 50+: Oudjaarsavond voor leden
Iedereen neemt wat lekkers mee.
Drankjes €0,50, bier/wijn €1,-. Graag van te voren opgeven.
19:00 – 01:00 uur. Lees meer

27 December &
28 December

31 December

Voor meer leuke workshops en cursussen, neem rechtstreeks op met de
initiatiefnemer.

