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IN DIT NUMMER: 

In deze nieuwsbrief een overzicht van 
activiteiten die binnen kort naschools en in 
de buurt georganiseerd worden. 
 
 

September 2017 nr 1 

 

Hallo, 
 
Hierbij de eerste nieuwsbrief van het nieuwe seizoen. In deze nieuwsbrief een overzicht van 
verschillende activiteiten die er in het najaar georganiseerd worden. 
 
 

Kindpakket T-diel     Alle kinderen doen mee! 
Het kindpakket geeft kinderen (4 t/m 18 jaar) de mogelijkheid om mee te doen aan 
binnen- en buitenschoolse activiteiten.  
Ontdek de mogelijkheden binnen het kindpakket en neem contact op via 
www.kindpakket.nl of via info@leergeld-tdiel.nl of 06-53987057 
 
Wist u dat het kindpakket er is voor 
schoolreisjes 
schoolspullen 
zwemles (A diploma) 
contributies voor de sportvereniging 
sportattributen 
culturele activiteiten zoals muziek- of dansles 
verjaardagsbox (o.a. taart, cadeautje, traktaties voor op school) 
 
Tot slot                                                                                                                                                                                                                                                                       
Heeft u ideeën, suggesties of wilt u graag meedenken in het aanbod samen met de 
kwartiermaker, dit kan door te bellen met 06-10287157 of een mail te sturen naar  
alie.klompmaker@kearn.nl. 
 
 
Met een vriendelijke groet,  
Alie Klompmaker,  
September 2017 
 

http://www.kindpakket.nl/
mailto:info@leergeld-tdiel.nl
mailto:alie.klompmaker@kearn.nl
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Activiteit 
 

Wanneer Leeftijd Waar Kosten Aanmelding 

Survival FCJT  Zaterdag  
16 september 
Starttijden 
vanaf 12.00 uur 
tot 16.00 uur. 

Iedereen van 
 8 tot 100 jaar.  
 
 

De grote 
Wielen, bij 
hotel de 
Piramide.  
 

 Voor meer 
informatie 
Info@fcjt.nl of 
0629090192 

BOEM Theater  
 

Proefles 
donderdag  
14 september 
Groep 3, 4 en 5 
van 14:15 tot 
15:15 uur 
Groep 6,7 en 8 
van 15:30 tot 
16:30 uur  
Start donderdag 
28 sept. 

2 groepen 
Groep 3 t/m 5 
Groep 6 t/m 8  

BOB gebouw  € 50,00 
voor 10 
lessen 
inc. Eind 
present
atie  

Info@buurthui
sbob.nl of via  
058-2562882 

Programmeer 
Cursus door TYPEN 
058 
Aan het eind van 
de lessen ga je je 
eigen game maken! 

Start  
dinsdag 26 
september van 
14:30 tot 15:30 
uur  

Groep 7 en 8  BOB gebouw  € 100,00 
voor 10 
lessen  

info@ 
typen058.nl 

DJ workshop Vrijdag 29 
september van  
19:00 tot 21:30 
uur  

10 -14 jaar BOB gebouw € 7,50 info@buurthui
sbob.nl of 
0582562882 

BROODJE GEZOND 
Samen 
ONTDEKKEN, 
samen KOKEN en 
samen PROEVEN 
zijn de basis 
ingrediënten voor 
broodje gezond 

vrijdagmiddag 
13 & 20 okt,  
10 & 17 nov. 
van 15:45 tot ± 
18:00 uur 

groep 6, 7 en 8 Keuken  
BOB gebouw  
 

€ 20,00   Opgave: 
 06-50 201 801 
of mail naar 
sanne@kookse

rvice-

mamasan.nl 
 

JONG EN OUD  
Jong en oud koken 
samen: Mexicaans 
In deze 
kookworkshop 
leren we hoe we, 
voor het hele gezin, 
kleurrijk en lekker 
kunnen koken op 
z’n Mexicaans.  
Kosten: 

zondagmiddag 
15 oktober 2017 
van 15:45 tot ± 
18:00 uur  
 

Vanaf 6 jaar Keuken 
BOB gebouw 

€. 19,50 
per 
ouder/ki
nd en € 
5,- per 
extra 
kind. 

Opgave  
06-50 201 801 
of mail naar 
sanne@kookse

rvice-

mamasan.nl 
 

KINDERDISCO 
Mini disco  

Zaterdag 
7 oktober van 
17:00 tot 18:00 
uur  

3 t/m 6 jaar  BOB gebouw  Geen   

Kinderdisco  Zaterdag  
7 oktober van  

Vanaf groep 3 t/m 8 BOB gebouw Geen   

mailto:Info@fcjt.nl
mailto:Info@buurthuisbob.nl
mailto:Info@buurthuisbob.nl
mailto:info@buurthuisbob.nl
mailto:info@buurthuisbob.nl
mailto:sanne@kookservice-mamasan.nl
mailto:sanne@kookservice-mamasan.nl
mailto:sanne@kookservice-mamasan.nl
mailto:sanne@kookservice-mamasan.nl
mailto:sanne@kookservice-mamasan.nl
mailto:sanne@kookservice-mamasan.nl
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19:30 tot 21:00 
uur  

Thema avond  
Mooie meiden jij 
bent er één! 

Vrijdag  
13 oktober van 
19:00 tot 20:15 
uur  

Vanaf 8 jaar  BOB gebouw  € 3,50  www.blijkraal.
nl  

Slagwerk 
Lekker trommelen! 

Maandag  
13,20 en 27 
november van 
15:00 tot 16:00 
uur  

7 jaar t/m groep 8. 
 

BOB-gebouw Kosten: 
€ 15,00 
 

Opgave via: 
Info@slagwijs

.nl 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.blijkraal.nl/
http://www.blijkraal.nl/
mailto:Info@slagwijs.nl
mailto:Info@slagwijs.nl
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Hallo jongens en meisjes, 
De scholen zijn weer begonnen en ook onze sportvereniging S.V. Dwarres is weer gestart met 
verschillende sporten.  
De eerste twee weken van september zijn probeerweken. Dus als je geen lid bent, mag je gerust komen 
sporten en kijken of dit misschien wat voor jou is. 
Ben je al lid, dan neem je gezellig vriendinnetjes en vriendjes mee. 
Hieronder staan de lessen die je bij ons kunt volgen. Graag tot ziens! 
Gymnastiek Gytsjerk: 
Woensdag:  15.45 tot 16.30 uur Gymnastiek groep 1 en 2  
             16.30 tot 17.30 uur Gymnastiek groep 3, 4 en 5  
             17.30 tot 18.30 uur Gymnastiek groep 6, 7 en 8 
 
Gymnastiek Oentsjerk: 
Woensdag: 14.15 tot 15.15 uur  groep 1, 2 en 3 
Vrijdag: 17.30 tot 18.30 uur Springgroep op de tumblingbaan 
 
Dansen  Gytsjerk: 
Dinsdag: 16.45 tot 17.45 uur   5 t/m 8 jaar 

17.45 tot 18.45 uur   9 t/m 13 jaar 
 
Meer informatie vind je op www.dwarres.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


