Vacature voor Wijkbewoners Kanaleneiland
Technische Werkplaats
De Fiets-Halte en Bouw Atelier

DOENJA Dienstverlening en Studio Appelmoes zoeken wijkgenoten:
Houd je van techniek, bouwen en zoek je een plek om te werken/ leren in de wijk Kanaleneiland?
Lijkt je het leuk om mee te denken aan de invulling van een technische Werkplaats?
Wil je dit delen met de tieners in de wijk? Kom dan langs, want wij zijn op zoek naar jouw!
We zoeken actieve wijkgenoten (bouwers, techneuten, lassers, schilders, beheerders, gastvrouwen/mannen, fietsenmakers, creatievelingen…etc) die willen werken aan techniek in DE WERKPLAATS.
Hou je van;
 Fietsen en alles wat ermee te maken heeft (fietsen maken, pimpen..etc)
 Begeleiden van tieners 10+ (meiden en jongens) in De Werkplaats
 Een rolmodel te zijn voor tieners in de wijk
 Bouwen en alles wat daarbij komt kijken (meubels, decors..etc)
 Werken met hout, ijzer en restmaterialen
 Creëren van een veilige en creatieve werkplek in de wijk en wil je beheerder zijn
 Samenwerken met de Rollende Resto en bouwen aan een rollende eettafel
 Koffie zetten en ben je een goede gastheer/ -vrouw
Dan zijn we op zoek naar JOU!

Wij bieden De Werkplaats
De Werkplaats is een nieuwe plek in de wijk (Oude ROC gebouw aan de Amerikalaan 109) waar
techniek centraal staat.
Een plek waar jong en oud actief werken aan techniek. Een technische broedplaats waar tieners en
wijkgenoten werken en bouwen aan fietsen in de Fietshalte en aan opdrachten in het Bouw atelier.
Een enthousiast team, goede sfeer, een koffietafel, een werkruimte , gereedschap, materiaal en
natuurlijk een goed gesprek met andere wijkgenoten! We bieden een open ruimte en een koffietafel
om ideeën te laten ontstaan.
Bakkie doen?
Kom dan gewoon langs, stap binnen en deel je ideeën



Maandag van 15.30-17.00 uur
Donderdag van 15.30-17.00 uur

Meer info?
Miranda Strijker
Bel 06 43 76 16 11
Mail mimiwerkt@hotmail.com

