GRATIS TOEGANG MET STADJERSPAS
Zaterdag 23 december
DanceBattle – Martini Plaza – 14:00 tot 17:30 – Gratis toegang voor publiek – voor alle leeftijden – opgave niet nodig
Woensdag 27 december
Hans & Grietje De Musical –Martini Plaza- leeftijd vanaf 4 jaar(kom verkleed!) – €7,50 - 15:00 tot 16:15 – eigen vervoer,
14:30 verzamelen bij de ingang – met opgave
Donderdag 28 december
Voorronde Kerstzaalvoetbaltoernooi – de opgegeven teams van minimaal 6 spelers spelen de voorronde in Beijum –
leeftijdscategorieën 10 t/m 12, 13 t/m 15, 16 t/m 18 – voor meer informatie of voor opgave vraag buurtsportcoach Albert Jan
Kuipers
Vrijdag 29 december
Finale Kerstzaalvoetbaltoernooi – de teams die door zijn gegaan tijdens de voorrondes spelen de finale dag in de sporthal in
Lewenborg – Publiek is altijd welkom!
Dagindeling categorieën:
10 – 12 jr: 08.30 – 11.30 u
13 – 15 jr: 11.00 – 14.30 u
16 – 18 jr: 14.00 – 17.30 u

Dinsdag 2 januari
Klimmen Bjoeks Kardinge – leeftijd 10 t/m 18 jaar – €2 - 13:30 tot 15:00 – vertrek op de fiets 13:00 vanaf SVO – met opgave
Woensdag 3 januari
Schaatsen op de Grote Markt – leeftijd 8 t/m 14 jaar - €1 – 17:00 tot 18:30 – eigen vervoer, 16:45 verzamelen bij de
Martinitoren – met opgave
Donderdag 4 januari
Chicks in the City – Platform theater - leeftijd 10 t/m 16 jaar – Gratis - 14:00 tot 17:00 – eigen vervoer, 13:45 verzamelen bij
de ingang – met opgave
Boys in da Hood – Backbone050 – 10 t/m 16 jaar – Gratis - 12:30 tot 16:30 – eigen vervoer, 12:30 verzamelen bij de ingang –
met opgave
Vrijdag 5 januari
Kerstplaza Martiniplaza – 10 t/m 16 jaar – 15:00 tot 19:00 - €3 – vertrek op de fiets om 15:00 vanaf SVO – met opgave
Voor opgave kunt u bellen of mailen naar WIJ Oosterparkwijk, of geef je op bij één van de jeugdwerkers.
Tel. Nr.: 050 367 89 60
E-mail: wijoosterparkwijk@wij.groningen.nl
Kijk voor meer informatie op:
facebook: OPW jeugd
check050.nl/oosterpark

