ACTIVITEITENLADDER
WIJ LEWENBORG JEUGDWERK

september december 2018

Activiteiten voor kinderen
uit Lewenborg en omgeving

Muziekles: Gitaar, leer samen met docent van Stichting MAF
(Music and Fun) gitaar spelen, je krijgt alleen een half uur les •
groep 5 t/m 8 • maandag 1, 8, 15, 29 oktober en 5 november
van 14.30-18.00 uur (5x) • muziekruimte Jeugdcentrum 't Schip

Voetballen (DIO Groningen) • 6 t/m 17 jaar • maandag- en woensdagavond •
sportpark Kardinge • meer info over tijden: 06-23192982 of info@diogroningen.nl
Bslim Spelinstuif, trefbal, basketbal, voetbal en nog veel meer … • 8 t/m 12 jaar •
wekelijks op maandag van 15.15-16.00 uur • gymzaal Kiel • vanaf 17 september, niet in de vakanties
en niet in de 1e week na elke vakantie
Bslim Meidensport, voetbal, toestellen, trefbal, tikspelen en nog veel meer … •
meiden van 8 t/m 16 jaar • maandag van 16.00-17.00 uur • gymzaal Kiel • vanaf 17 september,
niet in de vakanties en niet in de 1e week na elke vakantie
Kennismaking met Korfbal (Korfbalvereniging ROG) • 6 t/m 9 jaar op maandag van
18.00-19.00 uur • 10 t/m 12 jaar op maandag of woensdag van 18.00-19.00 uur • korfbalveld ROG
op sportpark Kardinge • inschrijven via jb@rog-korfbal.nl • je mag 3x gratis meetrainen

Sport- en Spelcontainer, elke dinsdag je lekker buiten uitleven met allerlei sporten en speelgoed •
vanaf groep 3 (jongere kinderen onder begeleiding) • elke dinsdag (met uitzondering van de kerstvakantie) van 14.00-17.00 uur • spelcontainer bij voetbalkooi CBS 't Kompas • ook op donderdag
van 14.00-17.00 uur • fietsreparatie op donderdag 25 oktober en 6 december
Muziekles: Keyboard, leer samen met docent van Stichting MAF (Music and Fun) keyboard
spelen, je krijgt alleen een half uur les • groep 5 t/m 8 • dinsdag 2, 9, 16, 30 oktober en 6 november
van 14.30-18.00 uur (5x) • muziekruimte Jeugdcentrum 't Schip
Bslim Sportinstuif Lewenborg, klimmen, zwaaien, springen en rennen • 6 t/m 12 jaar •
dinsdag van 15.00-16.00 uur • gymzaal Kiel • vanaf 18 september, niet in de vakanties en niet in de
1e week na elke vakantie
#BASE Sportprogramma, iedere maand een nieuw programma • 12 t/m 16 jaar • dinsdag
van 15.00-17.00 uur • locatie varieert per maand, vaak op of om Kardinge • ook op woensdag en
donderdag • check www.bslim.nl/base voor het programma
Bslim Sportinstuif Oosterhoogebrug, allerlei gym- en sportactiviteiten • groep 1 t/m 4 •
elke dinsdag van 15.15-16.15 uur • gymzaal de Schakel, Rijksweg 15, Oosterhoogebrug •
vanaf 18 september, niet in de vakanties en niet in de 1e week na elke vakantie

Nemo kinderclub, (wekelijks, zonder opgave), elke week
een nieuwe leuke activiteit! • kinderen 4-8 jaar • elke
woensdag (start 12 september) van 14.00-15.30 uur • 't Schip
Bslim looptraining, oefenen voor de 4 mijl van Groningen en de Plantsoenenloop •
groep 5 t/m 8 • woensdag 12, 19, 26 september, 3, 10, 17, 24 en 31 oktober van 14.30-15.30 uur •
start onderaan de Kardingerbult • opgeven via marjolein_wildeboer@hotmail.com
Girlzzz-time, (zonder opgave), elke keer een andere activiteit en jij beslist mee wat we gaan doen •
meiden 8-12 jaar • elke woensdag (behalve in schoolvakanties, start 12 september)
van 16.00-17.30 uur • 't Schip
Voetballen (Jeugdteam WIJ Lewenborg) • 12 t/m 18 jaar • woensdag van 15.30-17.00 uur •
voetbalkooi 't Kompas (t/m 19 oktober) en in sporthal Lewenborg (vanaf 9 november) •
vanaf 12 september, niet in de vakanties en niet in de 1e week na elke vakantie
Voetballen (vv Oosterparkers) • 4 t/m 8 jaar •
woensdag 12, 19 en 26 september van 17.00-18.00 uur •
sportpark Kardinge • aanmelden via wienekeperk@hotmail.nl
of Marion Reinders, 06-46122246
Handballen (V&S) • 6 t/m 12 jaar • 6-9 jaar
van 17.00-18.00 uur • 10-12 jaar van 18.00-19.00 uur •
woensdag 12, 19, 26 september, 3 en 10 oktober (5x) •
sporthal Lewenborg • aanmelden via
margje.monster@kpnmail.com

Samen maken we

JEUGDTEAM

Muziekles: Drummen, leer samen met docent van Stichting MAF
(Music and Fun) drummen, je krijgt alleen een half uur les • groep 5 t/m 8 •
donderdag 4, 11, 18 oktober, 1 en 8 november van 14.30-18.00 uur (5x) •
muziekruimte Jeugdcentrum 't Schip

Bslim Sportinstuif Lewenborg, klimmen, zwaaien, springen
en rennen • 6 t/m 12 jaar • elke donderdag van 14.15-15.15 uur •
sporthal Lewenborg • vanaf 20 september, niet in de vakanties en niet
in de 1e week na elke vakantie

Bslim Sportinstuif Oosterhoogebrug, allerlei gym- en
sportactiviteiten • groep 5 t/m 8 • donderdag van 15.15-16.15 uur •
gymzaal de Schakel, Rijksweg 15, Oosterhoogebrug • vanaf 20 september,
niet in de vakanties en niet in de 1e week na elke vakantie
Kombuis Kids, knutselen, koken en sporten • groep 1 t/m 4 •
wekelijks (start 4 oktober) op donderdag van 15.30-17.00 uur (10x) •
Bovendeks/Jeugdcentrum 't Schip
Turnen (Kracht & Vriendschap Groningen) • kleuters 4-5 jaar donderdag van 16.30-17.15 uur •
jongens en meisjes 6-9 jaar van 17.15-18.15 uur • meisjes 10+ van 18.15-19.15 uur • gymzaal Kiel •
3 gratis lessen op 4, 11 en 18 oktober • opgave via kvgroningen.nl/opgave-sportactie/

Nemo kinderclub, (wekelijks, zonder opgave), elke week een nieuwe leuke activiteit! •
kinderen 4-8 jaar • elke vrijdag (start vrijdag 14 september) van 14.00-15.30 uur • 't Schip
Freerunning (Kracht & Vriendschap Groningen) • jongens/meisjes 7-9 jaar vrijdag van 15.00-16.00 uur •
jongens/meisjes 10-11 jaar van 16.00-17.00 uur • jongens/meisjes 12+ van 17.00-18.00 uur •
gymzaal Kiel • 3 gratis lessen op 5, 12 en 19 oktober • opgave via kvgroningen.nl/opgave-sportactie/ •
LET OP: beperkt ruimte en vol is vol!
Bslim Voetbal • 8 t/m 16 jaar • wekelijks op vrijdag van 15.30-17.30 uur • voetbalkooi 't Kompas
(t/m 19 oktober) of in sporthal Lewenborg (vanaf 9 november) • vanaf 14 september, niet in de vakanties
en niet in de 1e week na elke vakantie
Martial Arts/Karate (Go Smarts) • 8-12 jaar • vrijdag van 17.00-18.00 uur • Dojo Sportcentrum
Kardinge • 3 gratis lessen op 14, 21 en 28 september • inschrijven via: info@gosmarts.nl •
meer info op www.gosmarts.nl of via 06-24925045

Korfbalvereniging ROG, spelenderwijs kennismaken met korfbal op de Kangoeroe Klup van ROG •
4 en 5 jaar • zaterdagochtend (data en exacte tijd worden nog vastgesteld) • korfbalveld ROG op
sportpark Kardinge • inschrijven via: jb@rog-korfbal.nl • je mag 3x gratis mee trainen

ZONDAG
Martial Arts/Karate (Go Smarts) • 5-7 jaar zondag van 12.15-13.00 uur • 8-12 jaar zondag
van 10.00-11.00 uur • Dojo Sportcentrum Kardinge • 3 gratis lessen op 16, 23 en 30 september •
inschrijven via: info@gosmarts.nl • meer info op www.gosmarts.nl of via 06-24925045

Kinderboekenweek 2018, kinderboeken over vriendschap
staan centraal • woensdag 3 oktober t/m zondag 14 oktober •
thema: Vriendschap is Kom erbij!
We hebben een feestelijk programma gemaakt en we hopen dat je
komt. En neem je BFF mee om de Grote Vriendenquiz te doen.
En wie weet zijn jullie dan wel het beste vriendenstel van Groningen!
En dat levert dan weer een mooie prijs op.
Waar zijn we wanneer met dit supervette BFF Festival?
Woensdag 3 oktober van 15.00-17.00 uur, locatie Lewenborg

INFORMATIE/OPGAVE ACTIVITEITEN
Voor de meeste activiteiten moet u uw kind inschrijven. Voor meer informatie en vragen over de
activiteiten: e-mail: eugene.hegeman@wij.groningen.nl, telefoon 06-25634141 of kijk bij de informatie
van de betreffende activiteit hoe in te schrijven!
Deelname aan alle activiteiten is GRATIS, tenzij anders vermeld!
Opgave voor de muziekactiviteiten en Kombuis Kids kan
t/m woensdag 26 september. U krijgt daarna bericht of uw kind
geplaatst is voor de opgegeven activiteit!
Jeugdcentrum 't Schip (onderdeel van Wijkcentrum Het Dok),
Kajuit 4, 9733 CA Groningen
Toegang via de gele deur aan de zijkant van het gebouw
LET OP - We maken vaak foto's tijdens de activiteiten
die we af en toe publiceren op internet of informatiebrochures. Mochten jij of je ouders/verzorgers hier
bezwaar tegen hebben dan kan dit worden doorgegeven
en houden we daar rekening mee.

