ACTIVITEITENLADDER
WIJ BEIJUM JEUGDWERK

januari - maart 2016

Activiteiten voor kinderen
uit Beijum en omgeving

LET OP!
Aanmelden voor activiteiten? Stuur een e-mail naar jolanda.vos@wij.groningen.nl
Vergeet niet de volgende gegevens te vermelden: naam, adres, telefoonnummer,
geboortedatum, groep en school!

KIDS CREATIONS Kom je ook langs? Je mag zelf bepalen wat je wilt gaan maken! • vanaf 4 jaar (gratis
en zonder opgave!) • elke dinsdag vanaf 12 januari (niet op 1 maart) van 15.30-16.30 uur • Kleihorn
GITAARLES (5x) Vind jij het leuk om gitaar te spelen? Geef je op en krijg een half uur individueel les! •
groep 6 t/m 8 • 9, 16, 23 februari, 8 en 15 maart 15.30-18.00 uur • Trefpunt (MAF)
BADMINTON CLUB BEIJUM (3x) Geef je op en doe gratis mee! • 7 t/m 11 jaar van 18.00-19.00 uur •
12 t/m 17 jaar van 19.00-20.00 uur • 12, 19 en 26 januari • Sporthal Amkemaheerd 293 •
inschrijven via info@bcbeijum.nl
MAAK JE EIGEN MARIONET (6x) Laat je eigen marionet in een toneelspel tot leven komen! •
6 t/m 9 jaar • 2, 9, 16, 23 februari, 8 en 15 maart van 15.30-17.00 uur • Kleihorn
SPORTINLOOP Ben je 10 jaar of ouder en je wilt sporten? Denk sportkleding en extra schoenen! •
vanaf 10 jaar (gratis en zonder opgave!) • elke dinsdag vanaf 12 januari (niet op 1 maart)
van 15.30-17.00 uur • Sporthal Amkemaheerd

BEIJUM'S ZOETE PUPILLEN Kom en ontdek de verschillende smaken van chocolade tot ... Je kunt het
HIER maken! • vanaf 8 jaar • vanaf 27 januari van 15.00-17.00 uur • Trefpunt, Borgzaal 1 en 2

GILRZ WANNA HAVE FUN Leuke meidenmiddag, Kom jij ook langs? Je hoeft je niet op te geven!!! •
vanaf 8 jaar • elk vrijdag van 15.30-17.00 uur (niet op 2 maart!) • Trefpunt

SCHAKEN (10x) Doe mee en krijg een KNSB erkend diploma! Eigen bijdrage is € 1,- per keer! •
6 t/m 12 jaar • 27 januari, 3, 10, 17, 24 februari, 9, 16, 23, 30 maart en 6 april van 15.00-16.00 uur •
De Expeditie

BSLIM SPORTINSTUIF Gratis en zonder opgave verschillende sporten en spelen • groep 1 t/m 8 •
elke woensdag van 14.00-15.10 uur (niet op 2 maart) • Sporthal Amkemaheerd (denk om je gymkleding!)
DOE CLUB Creatieve en sportieve instuif. Vrije inloop! • groep 1 t/m 8 • elke woensdag
van 14.15-15.15 uur (niet op 2 maart) • 't Heerdenhoes

KIDS-CLUB Elke week iets anders! vrije inloop • groep 1 t/m 8 • elke woensdag van 13.30-15.00 uur
(niet op 2 maart) • Kleihorn
KWON-MOO / TANG SOO DO (KOREAANSE KARATE) (3x) Geef je op en doe gratis mee! •
jongens en meisjes 6 t/m 13 jaar • 3, 10 en 17 februari van 17.15-18.15 uur • Sporthal Amkemaheerd •
inschrijven via hollandtangsoodo@hotmail.com of 06-20649266
GTV VAN STARKENBORGH (3x) Geef je op en doe gratis mee! • 6 t/m 12 jaar • 6, 13 en 20 januari
van 14.00-15.00 uur • Tjardahal, Heerdepad 9 • inschrijven via www.groningertennisschool.nl/
inschrijven/ inschrijfformulier-jeugd/vink aan: activiteitenladder Indische Buurt
TAEKWON-DO SCHOOL SUNG ZANG (3x) Geef je op en doe gratis mee! • 8 t/m 15 jaar •
13, 20 en 27 januari van 17.00-18.00 uur • Doja Sportcentrum Kardinge, Kardingeplein 1 •
inschrijven via martijn.lindeboom@sungzang.nl

KINDERRAAD Iedereen mag meedoen en meedenken over wat je graag zou willen doen aan
leuke activiteiten na schooltijd! • groep 5 t/m 8 • 21 januari, 4, 18 februari, 10 en 24 maart
van 15.30-17.00 uur • 't Heerdenhoes

TIENERKOOKCLUB • 10 t/m 14 jaar • elke donderdag vanaf 7 januari 15.30-17.30 uur (niet op
3 maart) • Emingaheerd 8 • inschrijven via v.cuevas@mjd.nl of 06-52233374
VOETBAL MET TWAN Denk eraan: sportkleding en extra schoenen meenemen! • vanaf 10 jaar
(gratis en zonder opgave!) • elke donderdag t/m 30 april (niet op 3 maart) van 15.30-17.30 uur •
Gymzaal Stoepemaheerd
SCHOOLSPORTCLUB Freerunning Kracht en Vriendschap Groningen (3x gratis) • 8 t/m 12 jaar •
14, 21 en 28 januari van 15.30-16.30 uur • Sporthal Amkemaheerd • inschrijven via
webmaster@kvgroningen.nl
PROJECT CATWALK (5x) Ontwerpen en kleding en sieraden. De laatste les is een Catwalk voor
familie en vrienden! • groep 6 t/m 8 • 28 januari, 11, 25 februari, 17 en 31 maart
van 15.30-16.30 uur • Trefpunt, Borgzaal 1 en 2

THE VOICE OF BEIJUM (10x) Voorbereiden voor de finale op 16 april o.l.v. Sandy Goeree •
groep 5 t/m 8 • 5, 12, 19 en 26 februari, 11, 18 en 25 maart, 1, 8 en 15 april (generale)
van 15.30-17.30 uur • 16 april is de FINALE! • Trefpunt
PAASSTUKJES MAKEN (1x) Geef jij je ook op? • 4 t/m 12 jaar • 25 maart van 14.30-16.00 uur •
't Heerdenhoes

TWIRLVERENIGING UNIQUE Geef je op en doe 2x gratis mee! • 4 jaar en ouder •
8 en 15 januari van 15.00-16.00 uur • 't Heerdenhoes • inschrijven via twirlverenigingenique@gmail.com
(o.v.v. naam en leeftijd)
HANDBALVERENIGING V&s GRONINGEN Geef je op en doe 4x gratis mee! • 7 t/m 12 jaar van
17.30-18.30 uur • 13 t/m 15 jaar van 18.00-19.30 uur • elke vrijdag • Sporthal Amkemaheerd 293 •
inschrijven niet nodig, melden bij de sporthal!
SMAAKPRETPARK (4x) Samen koken en lekker proeven! • groep 1 t/m 4 • blok 1: 12 en 19 februari
van 14.15-15.15 uur • blok 2: 11 en 18 maart van 14.15-15.15 uur • Emingaheerd 8
MASTERCLASS KOKEN (3x) Wereldgerechten zelf bedenken wat je gaat koken... kom je ook? •
groep 5 t/m 8 • blok 1: 29 januari, 5, 12 en 19 februari van 15.30-17.30 uur •
blok 2: 26 februari, 11, 18 maart en 1 april van 15.30-17.30 uur • Emingaheerd 8
SPORTCLUB RKF Denk er aan: sportkleding en extra schoenen meenemen! • vanaf 10 t/m 14 jaar
(gratis en zonder opgave!) • elke vrijdag vanaf 12 januari (niet op 4 maart) van 15.30-17.00 uur •
Sporthal Amkemaheerd
GO SMARTS (3x) Geef je op en doe gratis mee! • 4 t/m 13 jaar • 5, 12 en 19 februari •
4 t/m 6 jaar (ouder-kind) van 17.00-17.45 uur • 6 t/m 13 jaar van 18.00-19.00 uur • Dojo Kardinge •
inschrijven via info@gosmarts.nl of 06-24925045
KIDZ DISCO (2x) Vrije inloop • 4 t/m 8 jaar • 8 januari, 5 februari en 1 april van 18.30-20.00 uur •
't Heerdenhoes
KINDERDISCO (2x) Vrije inloop • groep 1 t/m 6 • 22 januari, 19 februari, 18 maart en 15 april
van 18.30-20.00 uur • Kleihorn

GO SMARTS (3x) Geef je op en doe gratis mee! • 6 t/m 13 jaar • 7, 14 en 21 februari
van 10.00-11.00 uur • Dojo Kardinge • inschrijven via info@gosmarts.nl of 06-24925045

SCHATKAMER (maandag t/m vrijdag) Het biedt jongeren een veilige plek en een zinvolle vrijetijdsbesteding na schooltijd. Hier organiseren wij allerlei activiteiten die passen bij de jongeren. Het is een
onderdeel van het Jeugdteam van de welzijnsorganisatie MJD in Beijum • voor jongeren vanaf 10 jaar
v/d basisschool •
maandag van 14.30-17.00 uur huiswerkbegeleiding • 't Heerdenhoes
dinsdag van 14.30-17.00 uur kookclub • 't Heerdenhoes
woensdag van 12.30-15.00 uur • Trefpunt + Sporthal
(van 12.30-14.00 uur tosti's eten en van 14.00-15.00 uur sport)
donderdag van 14.30-17.00 uur • Trefpunt
vrijdag van 14.30-17.00 uur • Trefpunt
In de vakanties zijn we gesloten en bieden we vakantieactiviteiten aan!
Let op! Je mag 2 keer komen kijken en daarna is een inschrijving verplicht
i
Karin Bartholomy, 06-25635814 of Marcel Aarts,06-55465582

INFORMATIE
Vind je één of meerdere activiteiten leuk? Stuur dan een e-mail naar
jolanda.vos@wij.groningen.nl (graag naam, adres, telefoonnummer,
geboortedatum, groep en school vermelden in de email!)
Je krijgt een mailtje of telefoontje als je mee kan doen aan de activiteit(-en).
De ouders zijn verantwoordelijk voor het halen en brengen van de kinderen.
Als je problemen hebt met aanmelden of voor vragen over de
activiteitenladder kan je contact opnemen met Jolanda Vos-van der Velde:
06-11875986 of mail naar jolanda.vos@wij.groningen.nl
Je kan ons ook vinden op Facebook: WIJ Beijum Jeugdwerk
Let op! Deelname aan activiteiten is gratis, tenzij anders vermeld!

