september - december 2014

Activiteiten voor kinderen
uit Beijum en omgeving

LET OP!
De aanmeldingssite zoals jullie gewend zijn gebruiken wij niet meer.
Aanmelden voor activiteiten? Stuur een e-mail naar nsa.beijum@sksg.nl
(per 1 oktober j.vos@sksg.nl)! Vergeet niet de volgende gegevens te
vermelden: naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, groep en school!

BOY'S 2 BE (3x) Een stoere middag met jongens onder elkaar!! • vanaf 8 jaar, open inloop •
elke maandag vanaf 8 september van 15.30 - 17.00 uur (niet in de herfstvakantie) • 't Heerdenhoes
BEDENK EN SPEEL JE EIGEN SPEL (5x) Er is van alles mogelijk in het maken van spelletjes •
4 t/m 8 jaar • 8, 15, 22, 29 september en 6 oktober van 15.30 - 16.30 uur • 't Heerdenhoes
KINDERVIOOLORKEST BEIJUM (10x) Wil je viool leren spelen, of doe je dit al? Speel dan mee met
Renske de Vries-Entrop, docent van de Muziekschool • groep 4 t/m 8 • 15, 22, 29 september, 6, 20, 27
oktober, 3, 10, 17 en 24 november • groep 3 (gevorderd) van 15.30 - 16.00 uur • groep 1 (beginners) van
16.00 - 16.30 uur • groep 2 (gemiddeld) van 16.30 - 17.00 uur • de Zwerm, podium in de hal
SWING EN ZING MET BLOKFLUIT (10x) Fluiten in een concert samen met Anita Zandberg, docent
Muziekschool • groep 4 t/m 8 • 15, 22, 29 september, 6, 20, 27 oktober, 3, 10, 17 en 24 november •
groep 2 van 15.30 - 16.15 uur • groep 1 (nog nooit gespeeld) van 16.15 - 17.00 uur • de Kleihorn
TURNEN KRACHT EN VRIENDSCHAP GRONINGEN (3x) Geef je op en doe gratis mee! •
10 t/m 14 jaar • 22, 29 september en 6 oktober van 18.45 - 19.45 uur • Gymzaal, Stoepemaheerd •
info en opgave: ledenadministratie@kvgroningen.nl
GROEN(T)E VINGERS (6x) Waar komt je eten vandaan? • 4 t/m 12 jaar • 20, 27 oktober, 3, 10, 17 en
24 november • 4 t/m 8 jaar van 15.30 - 16.15 uur • 9 t/m 12 jaar van 16.15 - 17.00 uur • Trefpunt

SPORTINLOOP Ben je 10 jaar of ouder en je wilt sporten? Denk sportkleding en extra schoenen!
vanaf 10 jaar (elke week gratis en zonder opgave!) • vanaf 26 augustus elke dinsdag (tot aan de
herfstvakantie) van 15.30 - 17.00 uur • RFK Playground (voetbalkooi naast Sporthal, Amkemaheerd) •
Na de herfstvakantie van 15.30 - 17.00 uur • Sporthal, Amkemaheerd
KIDS CREATIONS Elke week wordt er iets leuks aangeboden! • vanaf 4 jaar, open inloop! •
vanaf 9 september elke dinsdag van 15.45 - 16.45 uur (niet in de herfstvakantie) • 't Heerdenhoes
GITAARLES (5x) Vind jij het leuk om gitaar te leren spelen? Geef je op en krijg een half uur individueel
les! • groep 6 t/m 8 • 9, 16, 23, 30 september en 7 oktober van 15.30 - 18.00 uur • Trefpunt (MAF)
BADMINTON BC BEIJUM (3x) Geef je op en doe gratis mee! • 8 t/m 18 jaar • 23, 30 september en
7 oktober • 8 t/m 11 jaar van 17.00 - 18.00 • 11 t/m 15 jaar van 18.00 - 19.00 uur • 15 t/m 18 jaar van
19.00 - 20.00 uur • Sporthal, Amkemaheerd • info en opgave: dolf.j@online.nl
STITCH 'N KIDS (6x) Leer haken, breien, weven, naaien, borduren of punniken • vanaf 9 jaar (groep 6
t/m 8) • 4, 11, 18, 25 november, 2 en 9 december van 15.30 - 16.45 uur • 't Heerdenhoes
KIDS VOICE (6x) Leer zingen onder leiding van Sandy Goeree THE voice of Holland! • groep 5 t/m 8 •
4, 11, 18, 25 november, 2 en 9 december van 15.30 - 16.30 uur • Trefpunt (MAF)

DOE-CLUB Creatieve en sportieve instuif (vrije inloop) • groep 1 t/m 8 • elke woensdag vanaf
20 augustus van 13.30 - 15.00 uur (niet in de herfstvakantie en op 27 december) • 't Heerdenhoes

KIDS-CLUB Elke week iets anders (vrije inloop) • groep 1 t/m 8 • elke woensdag vanaf 20 augustus
van 13.30 - 15.00 uur (niet in de herfstvakantie en op 27 december) • de Kleihorn
TIENERACTIVITEIT Bedenk samen elke week een andere activiteit! • 10 t/m 13 jaar • elke woensdag
vanaf 27 augustus van 15.30 - 17.00 uur (niet in de herfstvakantie) • Trefpunt
ZELF EEN THEATERVOORSTELLING MAKEN! Theatervoorstelling gemaakt voor en door Beijumers! •
8-12 jaar • repetities: woensdag 27 augustus, 3, 10, 17 september en 24 september van 14.00 - 15.30 uur
in de Kleihorn • donderdag 18 september (19.30 uur) en zaterdag 20 september (locatie en tijd volgt) •
optredens: donderdag 25 september (19.30 uur • Trefpunt), vrijdag 3 oktober (20.00 uur • de Kleihorn)
en 10 oktober (20.00 uur • de Bron) • Ben je tussen 8-12 jaar oud en lijkt je het leuk om mee te doen,
geef je dan nu op via astridwarntjes@live.nl
BSLIM SPORTINSTUIF Gratis en zonder opgave verschillende sporten en spelen • groep 1 t/m 8 •
vanaf 10 september elke woensdag van 14.00 - 15.10 uur (niet in de herfstvakantie) • Sporthal,
Amkemaheerd • denk om je gymkleding!

BANKETBAKKERIJ (6x) Leer gezonde zoete taartjes, gebakjes en ….. bakken • vanaf 8 jaar •
10, 17, 24 september, 8, 22 en 29 oktober van 15.00 - 17.00 uur • de Kleihorn
SCHAKEN OP DE HEERDSTEE Ontdek de geheimen van het Koninklijke spel • vanaf groep 4, voor
iedereen die wil leren schaken of beter wil worden in schaken • vanaf 17 september elke woensdag van
12.45 - 13.45 uur (niet in de herfstvakantie) • open inloop • € 1,- per keer • de Heerdstee • info via
Anders Bay, bay.anders@gmail.com

TANG SOO DO (3x) Geef je op en doe gratis mee! • jeugd t/m 12 jaar • 17, 24 september en
1 oktober van 17.15 - 18.15 uur • Sporthal, Amkemaheerd • Let op! inschrijven via
hollandtangsoodo@hotmail.com of (06) 20649266
JUDO (6x) Geef je op en doe gratis mee! • 8 t/m 11 jaar • 24 september, 1, 8, 22, 29 oktober en 5
november van 15.15 - 16.15 uur • Gymzaal, Stoepemaheerd • info en opgave:
fiekemeijer@judogroningen.nl
CHOCO-WERELD (6x) Leer van alles over bonbons en andere lekkernijen van chocolade. Een feest om
te maken! • vanaf 8 jaar • 5, 12, 19, 26 november, 10 en 17 december van 15.00 - 17.00 uur • de
Kleinhorn

SINTERKLAAS (1x) Zie ginds komt de stoomboot… kom je ook! • groep 1 t/m 4 • 27 november van
14.00 - 16.00 uur • de Kleihorn
VOETBAL V.V. OOSTERPARKERS (3x) geef je op en doe gratis 3x mee! • 5 t/ 7 jaar • 17 en 24
september en 1 oktober van 18.00-19.00 uur • Kardinge • info en opgave: wienekeperk@hotmail.nl
of bertcopinga@home.nl

SPORTEN MET MARIJN Voetbal, slagbal, unihockey of iets anders wat je leuk vindt. Denk aan
sportkleding en extra schoenen! • vanaf 10 jaar • elke donderdag vanaf 28 augustus tot aan de
herfstvakantie van 15.30 - 17.00 • RKF Playground (voetbalkooi naast Sporthal, Amkemaheerd) •
na de herfstvakantie elke donderdag van 15.30 - 17.30 uur • Gymzaal, Stoepemaheerd

GEIN OP HET PLEIN Met de sport & spelcontainer buiten spelen! • groep 1 t/m 8 • elke donderdag
van 15.00 - 17.00 uur (niet in de herfstvakantie) • op het schoolplein van de Expeditie

FIETSKLUS Is er iets kapot aan je fiets? Doet je fiets het niet goed? Geen probleem! Neem je fiets mee
en kom klussen! • alle kinderen • elke vrijdag van 15.00 - 17.00 uur (niet in de herfstvakantie) • op het
schoolplein van de Expeditie • Let op! Voorwaarde is dat jij je fiets meeneemt en iemand die kan helpen

KIDS REPORTER (6x) Wij zijn ook op zoek naar inbreng van jongens en meiden uit groep 5 t/m 8 en
maak artikelen die ECHT in de krant komen! • groep 5 t/m 8 • 4, 11, 18, 25 september, 2 en 9 oktober
van 15.30 - 16.30 uur • 't Heerdenhoes

ZWERFVUILTEAM (7x) Zwerfvuil opruimen in de omgeving van een Vensterschool locatie tegen een
vergoeding van € 2,50 per keer • 6 t/m 12 jaar • 11, 18, 25 september, 2, 9, 23 en 30 oktober van
15.30 - 16.30 uur • verzamelen bij het Trefpunt

LEER DRUMMEN (5x) Wil jij leren drummen? Je krijgt een half uur individueel les! • groep 6 t/m 8 •
11, 18, 25 september, 2 en 9 oktober van 15.30 - 18.00 uur • Trefpunt (MAF)

SCHOOLSPORTCLUB BVG BASKETBAL (3x) Geef je op en doe gratis mee! • groep 5 t/m 8 • 18,
25 september en 2 oktober van 15.45 - 16.45 uur • Sporthal, Amkemaheerd • info en opgave:
hanskats@gmail.com
SCHOOLSPORTCLUB UFC GRONINGEN UNIHOCKEY (3x) Geef je op en doe gratis mee! •
groep 4 t/m 8 • 18, 25 september en 2 oktober van 16.30 - 17.30 uur • Sporthal, Amkemaheerd •
info en opgave: faybienne@ufcgroningen.nl
KIDS REPORTER (6x) Een film maken over spelen en leven in Beijum • groep 6 t/m 8 • 16, 23,
30 oktober, 6, 13 en 20 november van 16.00 - 17.30 uur • 't Heerdenhoes

KEYBOARD (4x) Wil jij leren keyboard spelen. Geef je dan op en krijg een half uur groepsles van
Igor Demydczuk • vanaf 7 jaar • 6, 13, 20 en 27 november van 15.30 - 16.30 uur • Trefpunt (MAF)

PIMP YOUR BIKE (2x) Maak fietsen leuk! • groep 1 t/m 8 • 13 november en 4 december van
15.30 - 16.45 uur • op het schoolplein van de Expeditie

RKF SPORTACTVITEIT Gevarieerd sportaanbod en denk sportkleding en extra schoenen!
vanaf 8 jaar (elke week gratis en zonder opgave!) • elke vrijdag vanaf 29 augustus tot aan de
herfstvakantie van 15.30 - 17.30 uur • RKF Playground (voerbalkooi naast Sporthal, Amkemaheerd) •
na de herfstvakantie elke vrijdag van 15.30 - 17.30 uur • Sporthal, Amkemaheerd

GEIN OP HET PLEIN Met de sport & spelcontainer heerlijk buiten spelen • groep 1 t/m 8 •
elke vrijdag van 15.00 - 17.00 uur (niet in de herfstvakantie) • op het schoolplein van de Expeditie

FIETSKLUS Is er iets kapot aan je fiets? Doet je fiets het niet goed? Geen probleem! Neem je fiets mee
en kom klussen! • alle kinderen • elke vrijdag van 15.00 - 17.00 uur (niet in de herfstvakantie) • op het
schoolplein van de Expeditie • Let op! Voorwaarde is dat jij je fiets meeneemt en iemand die kan helpen

SMAAKPRETPARK (3x) Leer gezonde snacks maken!! • groep 1 t/m 4 • blok 1: 5, 12, 19 september
van 13.30 - 14.30 uur • blok 2: 26 september, 3 en 10 oktober van 13.30 - 14.30 uur • CJG,
Emingaheerd 8
KINDERDISCO Vrije inloop • groep 1 t/m 6 • 5 september, 3 oktober en 7 november van
18.30 - 20.00 uur • 't Heerdenhoes • 17 oktober en 21 november van 18.00 - 20.00 uur • de Kleihorn

GILRZ WANNA HAVE FUN Leuke meidenmiddag • vanaf 8 jaar • 12, 19 en 26 september, 3, 10,
24 oktober, 7, 14, 21, 28 november en 12 december van 15.30 - 17.00 uur • Trefpunt

TIENERDISCO (3x) Elke keer weer anders! • 8-12 jaar • 26 september, 31 oktober en 28 november
van 18.30 - 20.00 uur • Trefpunt • 31 oktober Tienerdisco: Halloween party!!

READY STEADY COOK! (3x) Samen koken en proeven! • groep 5 t/m 8 • blok 1: 24 oktober, 7 en 14
november van 14.30 - 17.00 uur • blok 2: 21 en 28 november en 12 december van 15.30 - 17.00 uur •
CJG, Emingaheerd 8
HALLOWEENPARTY! (1x) Durf jij het aan? Stap dan op je bezemsteel en vier dit gezellig mee!!! •
4 t/m 8 jaar • 31 oktober van 15.30 - 17.00 uur • Trefpunt

BORN TO COOK RESTAURANT (1x) Kom je ook koken voor je ouders? • groep 1 t/m 8 •
19 december van 15.30 - 17.00 uur • 't Heerdenhoes
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
van de basisschool • elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.00 - 17.30 uur • Let op!
Vanaf 1 september is er elke maandag huiswerkbegeleiding in t' Heerdenhoes • elke woensdag van
13.00 - 14.00 uur, eerst tosti eten en daarna naar de BSLIM Sportinstuif tot 15.10 uur • Trefpunt •
Let op! Je mag twee keer komen kijken en daarna is een inschrijving verplicht • Voor meer informatie
kan je bellen met Karin Bartholomy, (06) 52233373 of Martin Visser, (06) 29486952

ADRESSEN VAN DE BUURTHUIZEN:
't Heerdenhoes, Isebrandstheerd 97 • de Kleihorn, Fultsemaheerd 87 •
De Beijumkorf, Jaltadaheerd 53/54 • Trefpunt, Beijumerweg 17

INFORMATIE
Hier is de derde activiteitenladder van 2014 van de Na Schoolse Activiteiten
(NSA) in Beijum. Vind je één of meerdere activiteiten leuk? Stuur dan een
e-mail naar nsa.beijum@sksg.nl (per 1 oktober j.vos@sksg.nl) (graag naam,
adres, telefoon, geboortedatum, groep en school vermelden in de e-mail!).
Je krijgt een mailtje of telefoontje als je mee kan doen aan de activiteit(-en).
Wij organiseren de activiteiten. De ouders zijn verantwoordelijk voor halen
en brengen van de kinderen.
Als je problemen hebt met aanmelden of voor vragen over de activiteitenladder
kan je contact opnemen met coördinator NSA Jolanda Vos, (06) 18478209.
Of mail naar nsa.beijum@sksg.nl (per 1 oktober j.vos@sksg.nl). Je bent ook altijd
welkom op ons kantoor in Buurtcentrum 't Heerdenhoes aan de Isebrandtsheerd.
Je kan ons ook vinden op facebook.com/nsabeijum.
Let op! Deelname aan activiteiten is gratis, tenzij anders vermeld!

