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PEUTERGYM REEUWIJK
Gymmen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Wij starten in Reeuwijk-
Dorp peutergym op woensdag en kleutergym op vrijdag. Echte gymtoestellen, 
maar ook spel komen aan bod. Plezier met elkaar is het belangrijkste!
Docent :  Reflex
Waar :  Gymzaal basisschool De Bron, Reeuwijk-Dorp
Datum :  woensdag 14, 21, 28 september en 5 oktober
Tijd :  12.45 - 13.45 uur
Leeftijd :  2 - 4 jaar
Kosten :  € 12,00

OUDER EN KINDGYM 
Gymmen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Samen met je 
dreumes genieten van klimmen, klauteren, balanceren, rollen, liedjes zingen 
en nog veel meer. Beleef veel plezier door samen te sporten.
Docent :  Reflex
Waar :  Sporthal de Meerkoet, Reeuwijk-Brug
Datum :  woensdag 14, 21, 28 september en 5 oktober
Tijd :  9.15 - 10.15 uur
Leeftijd :  2 - 4 jaar
Kosten :  € 12,00

KINDERSCHRIJFCAFÉ
Zin in schrijven van dolle, dwaze, spannende of echt gebeurde avonturen? 
Verhalen met een kop en een staart? In het schrijfcafé kun je jouw 
schrijvers talent ontwikkelen en leren van elkaar.
Docent :  Nanda van Beek
Waar :  Hoeve Groenoord, Bodegraven
Datum :  woensdag 14 september, 5 oktober en 2 november
Tijd :  14.30 - 16.30 uur
Leeftijd :  7 - 9 jaar
Kosten :  € 17,00

BEVERS - SCOUTING BOLARO
Alles is mogelijk bij scouting; spelletjes doen, knutselen, koken, leren over  
natuur, buiten spelen. Heel veel leuke en gezellige dingen dus!
Docent :  Scouting Bolaro
Waar :  Scoutingebouw, Bodegraven
Datum :  zaterdag 17 en 24 september, 1 en 8 oktober
Tijd :  9.30 - 11.00 uur
Leeftijd :  5 en 6 jaar
Kosten :  gratis

TECHNIEKATELIER
In het techniekatelier kom je gedurende 4 weken bij elkaar en ga je aan de 
slag met hout, elektriciteit en de bijbehorende technieken zoals zagen, tim-
meren, schroeven, boren en afwerken. Natuurlijk ga je met deze technieken 
leuke werkstukken maken en leer je zo op een leuke manier wat techniek 
eigenlijk allemaal inhoudt.
Docent :  Wilma Kranenburg/Karin Heijstraten
Waar :  De Zon, Bodegraven
Datum :  maandag 19 en 26 september, 3 en 10 oktober
Tijd :  18.45 - 20.15 uur
Leeftijd :  9 - 12 jaar
Kosten :  € 8,00

GRAFFITI STENCILART
Maak in 1 workshop je eigen graffiti schilderij met stencils. Je neemt je eigen 
schilderij mee naar huis.
Docent :  Renske van Vliet-Koster
Waar :  De Zon, Bodegraven
Datum :  woensdag 14 september
Tijd :  15.00 - 17.00 uur
Leeftijd :  vanaf 10 jaar
Kosten :  € 17,00

BLOEMSCHIKKEN
Met herfst-/najaarsmateriaal zoals pompoentjes, hortensia, takken en ander 
herfstmateriaal maken we de mooiste kunstwerken. De eerste les maken we 
een krans, de tweede les een bloemstuk in terracotta pot.                                                                                                                                  
Docent :  Ilona Koot
Waar :  Pr. Willem-Alexanderschool, Waarder
Datum :  donderdag 15 en 22 september
Tijd :  16.00 - 17.30 uur
Leeftijd :  vanaf 8 jaar
Kosten :  € 19,50

KLEUTERGYM
Gymmen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Wij starten in Reeuwijk-
Dorp peutergym op woensdag en kleutergym op vrijdag. Echte gymtoestellen, 
maar ook spel komen aan bod. Plezier met elkaar is het belangrijkste!
Docent :  Reflex
Waar :  Gymzaal basisschool De Bron, Reeuwijk-Dorp
Datum :  vrijdag 16, 23, 30 september en 7 oktober
Tijd :  13.15 - 14.00 uur
Leeftijd :  4 - 6 jaar
Kosten :  € 12,00

Voor je ligt het nieuwe BRAVO! programma boordevol leuke activiteiten waaruit je 
kunt kiezen. Zo kun je ontdekken of je iets leuk vindt.  

Alle informatie over het aanmelden, betalen en de voorwaarden vind je  
op de website: www.evertshuis.nl Voor vragen raadpleeg de website  
of stuur een mail naar bravo@evertshuis.nl. BRAVO! is bereikbaar van  
ma t/m vr van 9.00 - 12.00 uur via 0172 - 618 484.
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LEVENDE STRATEGO IN DE NATUUR
Kom een winterschuilplaats bouwen voor de vogels en speel mee met het 
spel levende Stratego in de natuur.
Docent :  Staatsbosbeheer
Waar :  Lecksdijk tussen nummer 22 en 24, Reeuwijk
Datum :  woensdag 21 september
Tijd :  14.00 - 16.00 uur
Leeftijd :  9 - 12 jaar
Kosten :  € 3,00

JUNIORGYM DOS
Gymmen, klimmen en klauteren, spelletjes, lekker een uur sporten voor alle 
kinderen van groep 1, 2 en 3, niveau is niet belangrijk, plezier maken wel!
Docent :  Chr. Gymnastiekvereniging DOS
Waar :  Sportcentrum de Kuil Bodegraven
Datum :  woensdag 21 en 28 september, 5 oktober
Tijd :  15.00 - 16.00 uur
Leeftijd :  groep 1, 2 en 3
Kosten :  € 6,00

KERAMIEK
In 4 keer anderhalf uur kun je van klei de mooiste dingen maken. Wat je 
gaat maken is nog een verrassing maar je gaat kleuren met engobe. 
Je werkstuk zal gebakken worden en veranderen in steen.
Docent :  Margo Luken
Waar :  Evertshuis Bodegraven
Datum :  woensdag 21 en 28 september, 5 en 12 oktober
Tijd :  16.30 - 18.00 uur
Leeftijd :  groep 5 - 7
Kosten :  € 25,00

KNUFFELUURTJE 
Hou jij van dieren? Kom dan allerlei soorten dieren voeren en knuffelen.  
(Groot)ouders blijven aanwezig bij de activiteit.
Docent :  De Oude Zustertuin
Waar :  De Oude Zustertuin Bodegraven
Datum :  woensdag 21, 28 september en 5, 12 oktober
Tijd :  9.30 - 10.30 uur
Leeftijd :  0 - 4 jaar
Kosten :  € 1,50, inclusief drinken en lekkers

KORFBAL
Lijkt korfbal je wel wat of wil je gewoon eens een keertje kennismaken met 
de enige gemengde teamsport van Nederland? Dat kan! Je leert de korfbal-
technieken, maar ook balvaardigheid en samenspel komen aan bod!  
En natuurlijk train je het scoren! Kom ook en doe gezellig mee! Leuk voor 
jongens en voor meisjes!
Docent :  Vriendenschaar, Marike van Beek
Waar :  Vriendenschaar, Bodegraven
Datum :  woensdag 21 en 28 september, 5 oktober
Tijd :  16.00 - 17.00 uur
Leeftijd :  groep 5 en 6
Kosten :  € 3,50

POWERKIDS 
In de workshop maak je kennis met de weerbaarheidstraining Rots & Water. 
Je gaat ervaren hoe sterk je bent wanneer je weet wat je wilt. We doen enkele 
oefeningen uit het programma waarin je leert voor jezelf op te komen of juist 
hoe je rust kunt bewaren in moeilijke situaties. Niet praten maar veel doen.
Docent :  STER-ik Bodegraven, Hanneke van Essel
Waar :  Willibrordschool, Bodegraven
Datum :  woensdag 28 september
Leeftijd/tijd :  groep 5 en 6: 13.15 - 14.30 uur
  groep 7 en 8: 14.45 - 16.15 uur
Kosten :  € 5,00

YOUNG WRITERS CLUB (YWC)
Van poetry slam tot zeurverhalen. In de YWC haal je de schrijver en bedenker 
in jezelf boven. Overdrijven moet. Door veel korte en snelle schrijfopdrachten 
word je uitgedaagd om als jonge schrijver niet alleen je eigen schrijfstijl te  
ontdekken, maar ook die van de anderen te herkennen.
Docent :  Nanda van Beek
Waar :  Hoeve Groenoord, Bodegraven
Datum :  woensdag 21 september, 12 oktober en 16 november

Tijd :  14.30 - 16.30 uur
Leeftijd :  10 - 13 jaar
Kosten :  € 17,00, inclusief materiaal

VOETBAL CLINIC ROHDA’76
Droom je van een carriere als topvoetballer? Leer de kneepjes van het  
voetballen bij Rohda!
Docent :  Ard Hoogendoorn
Waar :  Rohda’76, Bodegraven
Datum :  dinsdag 20 en 27 september, 4, 11 en 18 oktober
Tijd :  17.00 - 18.00 uur
Leeftijd :  8 - 15 jaar
Kosten :  € 1,00

Leuke
activiteiten na 

schooltijd!

NAJAAR 2009

SKELTERRACE
Wie is de nieuwe Max Verstappen? We hebben een supersnel circuit inclusief 
pitlane, waar jij kan laten zien wat je in je mars hebt. Neem je skelter mee en 
gas op die lolly! We zijn bezig met een leuke locatie, die hoor je nog!
Wie gaat er naar huis met de cup?
Docent :  De Zon
Waar :  De Zon/Raadhuisplein, Bodegraven
Datum :  woensdag 28 september
Tijd :  14.30 - eindtijd afhankelijk van aantal deelnemers
Leeftijd :  8 - 12 jaar
Kosten :  € 7,50
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VOETBALCLINIC VV BODEGRAVEN
Wil jij op een leuke manier kennis maken met de sport voetbal? Kom dan 
gezellig voetballen bij VV Bodegraven. Onder leiding van onze enthousiaste 
trainers leer jij de kneepjes van het voetbal kennen. Onze trainers kunnen 
nu al niet wachten tot zij jou training kunnen geven!
Docent :  VV Bodegraven, Danny Mourits
Waar :  VV Bodegraven, Bodegraven
Datum :  woensdag 28 september, 5, 12 en 19 oktober
Tijd :  17.00 - 18.00 uur
Leeftijd :  4 - 8 jaar
Kosten :  € 8,00

KIDSDANS
Wat is er nu leuker dan lekker dansen? Beweeg jij ook het liefst de hele dag  
op muziek? Dan is Kidsdans iets voor jou! Kom proberen, voor meisjes én 
jongens! We sluiten de lessen af met een optreden voor de ouders.
Docent :  Heres, Elfrieda Penders
Waar :  Studio Heres, Bodegraven
Datum :  zaterdag 24 september, 1 en 8 oktober
Tijd :  9.30 - 10.15 uur
Leeftijd :  3 - 6 jaar
Kosten :  € 6,00

PEUTER- EN KLEUTERDANSEN
Beweegt uw peuter/kleuter ook de hele dag? Dan zijn deze lessen wat voor 
hem/haar! We gaan een verhaal dansen over een wolk die iemand zoekt die 
wel blij met hem is… We nemen alle peuters en kleuters mee in een fantasie-
verhaal waarbij we veel bewegen en leren!
Docent :  Bewegen met kids! Elfrieda Penders
Waar :  Prins Willem Alexanderschool, Waarder
Datum :  dinsdag 4 en 11 oktober
Tijd :  16.00 - 16.45 uur
Leeftijd :  3 - 6 jaar
Kosten :  €7,00

DANCE!
Kan jij ook niet stil blijven zitten wanneer je muziek hoort? Vind je het  
geweldig om thuis op muziek of voor de televisie te dansen, maar wil je  
dit graag een keer in een mooie danszaal met spiegels doen? Dan zijn  
deze danslessen wat voor jou!  
Docent :  Viva Dans, Carolien van Os
Waar :  Studio Viva Dans, Bodegraven
Datum :  maandag 3 oktober en 10 oktober
Tijd :  15.45 - 16.45 uur
Leeftijd :  groep 1 en 2
Kosten :  € 6,00

KINDERYOGA
Bij de kinderyoga-cursus ga je op reis. Een hele bijzonder reis vol speelsheid, 
kracht, stilte, beweging en fantasie. Van yoga wordt je fysiek en emotioneel 
sterk! Ga je mee op reis en ontspannen het weekend in?
Docent :  Marjoleine Tóth, Theater de Toverketel
Waar :  Huis van Alles in Bodegraven
Datum :  vrijdag 7, 14, 28 oktober, 4, 11, 18 en 25 november
Leeftijd/tijd :  4 - 6 jaar:  15.30 - 16.30 uur
  7 - 12 jaar:  16.45 - 17.45 uur
Kosten :  € 49,00

EEN BEAUTYMIDDAG IN DE KAPSALON
We gaan een mooie make-up en prachtige haren maken met vlecht- en 
opsteek technieken. De kapsters van Karin’s Haarboutique maken echte 
beauty’s van de meiden. Een leuke en creatieve middag in de kapsalon.  
Het is fijn als de kinderen zelf (veel) klemmetjes, haarspeldjes, elastiekjes, 
enz. mee willen nemen zodat wij ze kunnen gebruiken. 
Docent :  Karin’s Haarboutique
Waar :  Karin’s Haarboutique, Driebruggen
Datum/tijd :  woensdag 5 oktober, 15.00 - 17.00 uur
Leeftijd :  groep 4, 5 en 6
Datum/tijd :  woensdag 26 oktober, 15.00 - 17.00 uur
Leeftijd :  groep 7 en 8
Kosten :  € 8,50

JUDO
In de judoles leren kinderen om te gaan met winnen en verliezen en leren 
zij om respect en waardering te hebben voor elkaar. Naast het valbreken en 
het leren verdedigen wordt er op een speelse manier aandacht besteed aan 
de ontwikkeling van verschillende grond motorische eigenschappen, zoals 
kracht, behendigheid en coördinatie. 
Docent :  Sportschool Goederaad, Eric Zwaan
Waar :  Sportschool Goederaad, Bodegraven
Datum :  woensdag 5, 12, 26 oktober en 2 november
Tijd :  15.00 - 16.00 uur
Leeftijd :  8 - 12 jaar
Kosten :  € 12,00

SCHAATSEN
Vind je het leuk om te leren schaatsen op een echte ijsbaan?  
We gaan schaatsen op De Vechtse Banen in Utrecht.
Docent :  Vereniging SHV, Woerden
Waar :  Opstapplaats Industrieweg,Woerden (vlakbij de Aldi) 
  en daar vandaan vertrekt de bus naar Utrecht
Datum :  zaterdag 8 en 15 oktober
Tijd :  de bus vertrekt om 15.30 uur en is om 18.00 uur 
  weer terug in Woerden
Leeftijd :  7 - 12 jaar
Kosten :  € 10,00 voor 2 x (inclusief gebruik schaatsjasje en schaatsen)
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PAAL- EN HOEPEL LUCHTACROBATIEK
Wil jij leren dansen in de lucht? In deze workshop leer je dansen in de paal 
en luchthoepel.
Docent :  Madeline Geenen
Waar :  Randenburgseweg 2a, Reeuwijk-Dorp
Datum :  woensdag 12, 19 en 26 oktober en 2 november
Tijd :  16.00 - 17.00 uur
Leeftijd :  vanaf 7 jaar
Kosten :  € 16,00

DOEK ACROBATIEK
Er wordt geklommen, gewikkeld en geposeerd om vervolgens 
uit te wikkelen, dus eigenlijk te vallen naar een mooie eindpose.
Docent :  Madeline Geenen
Waar :  Randenburgseweg 2a, Reeuwijk-Dorp
Datum :  woensdag 12, 19 en 26 oktober en 2 november
Leeftijd/tijd :  7 - 9 jaar: 13.30 - 14.30 uur
  10 - 12 jaar: 14.45 - 15.45 uur
Kosten :  € 16,00

SCOUTING REEUWIJK JONGENS
Scouting staat voor uitdaging! Met een leuke groep kinderen bakken we koekjes, 
maken we een kampvuur of doen we spelletjes. Elke week is het weer een feestje!
Docent :  Scouting Reeuwijk
Waar :  Kennedysingel 23, Reeuwijk-Brug
Datum :  woensdag 12, 19 en 26 oktober
Tijd :  19.00 - 20.15 uur
Leeftijd :  7 - 10 jaar
Kosten :  € 3,00

GEDACHTEN- EN GEVOELSDOOSJE MAKEN
Deze activiteit is speciaal voor kinderen van gescheiden ouders. We maken 
en versieren een doosje waarin zij al hun gedachten, vragen en gevoelens een 
plekje kunnen geven. Dit is een middel om zichzelf te uiten en het kan kinde-
ren helpen om aan ouders te vertellen wat er in hun hart en hoofd omgaat.
Docent :  Stoere Stappen, Manon Ende
Waar :  Evertshuis Bodegraven
Datum :  woensdag 19 oktober

Tijd :  10.00 - 12.00 uur
Leeftijd :  6 - 12 jaar
Kosten :  € 5,00

THEATER
Maak een zelfverzonnen theatervoorstelling bij Theater de Toverketel. Je mag 
zelf je rol kiezen en als echte acteurs/actrices maken we spelenderwijs de 
voorstelling. Plezier staat voorop!
Docent :  Marjoleine Tóth, Theater de Toverketel
Waar :  School de Regenboog in Reeuwijk-Brug
Datum :  dinsdag 25 okt., 1, 8, 15, 22, 29 nov., 6, 13 dec.
Leeftijd/tijd : 4 - 6 jaar: 15.30 - 16.30 uur, 
  7 - 12 jaar: 16.30 - 17.30 uur
Waar :  Evertshuis, Bodegraven
Datum :  woensdag 26 okt., 2, 9, 16, 23, 30 nov., 7, 14 dec.
Leeftijd/tijd :  4 - 6 jaar: 17.00 - 18.00 uur, 
  7 - 12 jaar: 18.00 - 19.00 uur
Kosten :  € 56,00

JAM EN SNOEPJES MAKEN
We koken van lekker fruit een grote pan heerlijke jam die je in een mooie 
pot mee naar huis kunt nemen. De tweede keer gaan we snoepjes maken. 
Die zijn vast zo lekker dat ze allemaal al op zijn voor je thuis bent
Docent :  Creajoly, Carla Oosterwijk
Waar :  Basisschool de Wegwijzer, Driebruggen
Datum :  dinsdag 25 oktober en 1 november
Tijd :  15.45 - 16.45 uur
Leeftijd :  groep 6 - 8
Kosten :  € 10,00

SCOUTING REEUWIJK MEISJES
Scouting staat voor uitdaging! Met een leuke groep kinderen bakken we 
koekjes, maken we een kampvuur of doen we spelletjes. Elke week is het 
weer een feestje!
Docent :  Scouting Reeuwijk
Waar :  Kennedysingel 23, Reeuwijk-Brug
Datum :  dinsdag 11, 18 en 25 oktober
Tijd :  19.00 - 20.15 uur
Leeftijd :  7 - 12 jaar
Kosten :  € 3,00

SPEURTOCHT IN DE REEUWIJKSE HOUT
Er is niets leukers dan door de natuur speuren! Kom je meezoeken naar de 
verstopte opdrachten en spelletjes? Het wordt een avontuurlijke middag.
Docent :  Staatsbosbeheer
Waar :  Reeuwijkse Hout, verzamelen bij het Paviljoen
Datum :  woensdag 26 oktober
Tijd :  13.30 - 15.00 uur
Leeftijd :  6 - 9 jaar
Kosten :  € 3,00

FREERUNNEN BODEGRAVEN
Bij freerunning probeer je zo snel mogelijk, zo mooi, vloeiend of origineel 
mogelijke manier over, langs en onder de materialen te gaan. Je mag veel 
proberen, als het maar veilig is voor jou en de andere kinderen. Dus heb je 
lef en ben je een durfal... kom het dan eens proberen!
Docent :  Chr. Gymvereniging DOS
Waar :  Sportcentrum de Kuil, Bodegraven
Datum :  donderdag 27 oktober, 3 en 10 november
Tijd :  17.30 - 18.30 uur
Leeftijd :  groep 4 - 7
Kosten :  € 8,00



STREETDANCE/HIPHOP
Houd je van stoere moves, durf je jezelf te laten zien en ben je gek op dansen? 
Dan is deze les misschien wel wat voor jou? Op muziek van nu leer je een  
stoere choreografie, die we tijdens de laatste les aan de ouders laten zien.  
We maken er een echt optreden van met kleding, haar en make-up.
Docent :  Heres, Fleur Kastelein
Waar :  Studio Heres, Bodegraven
Datum :  woensdag 2, 9, 16 en 30 november
Tijd :  15.30 - 16.30 uur
Leeftijd : groep 5 en 6
Kosten :  € 10,00
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VOETBAL VOOR MEISJES
Heb je altijd al gedroomd van het voetballen in een echt stadion: Bij Esto 
gaan we een onderlinge competitie 4 tegen 4 of 5 tegen 5 voetbal spelen. 
De trainingen en wedstrijden vinden iedere vrijdagmiddag plaats in een 
ECHT stadion waar je de bal niet zomaar uitschiet.
Docent :  V.V. Esto
Waar :  V.V. Esto, Bodegraven
Datum :  vrijdag 28 oktober, 4, 11 en 18 november
Tijd :  16.00 - 17.00 uur
Kosten :  gratis

MUSICAL DANS
Ben jij gek op musicals? En lijkt het jou geweldig om hier wat mee te doen? 
Dan is deze musical dans workshop wat voor jou. Schrijf je nu in en maak 
kennis met alle aspecten binnen de musicalwereld. 
Docent :  Viva Dans, Carolien van Os
Waar :  Studio Viva Dans, Bodegraven
Datum :  zaterdag 29 oktober en 5 november
Tijd :  12.15 - 13.15 uur
Leeftijd :  vanaf 8 jaar
Kosten :  € 6,00

ARMBANDJES MAKEN
We maken met behulp van diverse techniekjes (borduren, knopen) of met 
bedeltjes, kraaltjes een eigen vriendschapsarmbandje
Docent :  Anja Bout
Waar :  Huis van Alles, Driebruggen/winkel Anja Bout
Datum :  woensdag 2 november
Tijd :  14.00 - 16.00 uur
Leeftijd :  vanaf 8 jaar
Kosten :  € 5,00

PORSELEIN SCHILDEREN
De kinderen kunnen een ontbijtbord beschilderen. Met behulp van een inspira-
tieboek, stencils en carbonpapier is het eenvoudig en leuk om lekker creatief 
bezig te zijn. De kinderen hebben dan iets origineels, persoonlijks en unieks!
Docent :  Frutsel9, Monique Hans
Waar :  Huis van Alles in Nieuwerbrug
Datum/tijd :  woensdag 26 oktober, 14.00 - 16.00 uur
Waar :  Huis van Alles in Bodegraven
Datum/tijd :  woensdag 14 december, 14.00 - 16.00 uur
Leeftijd :  vanaf 7 jaar
Kosten :  € 10,00

JEU DE BOULES
Niet zomaar een balletje gooien, maar de techniek en tactiek leren.
Deze activiteit gaat altijd door. Bij slecht weer spelen we binnen.
Docent :  OSB Bodegraven
Waar :  Bouledrome, Bodegraven
Datum :  woensdag 2 november
Tijd :  13.30 - 15.00 uur
Leeftijd :  vanaf 8 jaar
Kosten :  € 3,00

MODERNE DANS 
Wil je dansen zoals de moderne dansers en danseressen die je op de tv 
ziet? Kom meedoen met deze dansles. Je leert te draaien, vallen, rollen, 
zweven, dan weer strak te dansen en dan weer vloeiend. Snelheid, gebruik 
van ruimte, ritme en ademhaling krijgen allen aandacht en je danst op de 
muziek van nu.
Docent :  Heres, Fleur Kastelein
Waar :  Studio Heres, Bodegraven
Datum :  woensdag 2, 9, 16, 23 en 30 november
Tijd :  16.30 - 17.30 uur
Leeftijd :  vanaf 10 jaar
Kosten :  € 10,00

DE GRUFFALO
De Gruffalo? Die ken ik niet.’ ‘O nee! Nou, wacht maar tot je hem ziet.’  
In de bibliotheek maak je met verf, papier-maché en heel veel andere  
materialen een bijzonder schilderij. De Gruffalo heeft slagtanden, vlijm-
scherpe klauwen, eeltige knieën en stekels van z’n staart tot zijn kop.  
Waarmee ga jij die maken? 
Docent :  Marieke de Koning, De Bibliotheek de Groene Venen
Waar :  Evertshuis Bodegraven
Datum :  woensdag 2 en 9 november
Tijd :  14.00 - 15.15 uur
Leeftijd :  groep 3 - 5
Kosten :  € 10,00
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FREERUNNING REEUWIJK
Een hit in Reeuwijk. Onder leiding van Dave leer je de nieuwste moves, 
maak je salto’s en leg je spannende parcours af.
Docent :  Reflex
Waar :  Sporthal de Meerkoet, Reeuwijk-Brug
Datum :  woensdag 2, 9, 16 en 23 november
Tijd :  15.30 - 16.30 uur
Leeftijd :  6 - 12 jaar
Kosten :  € 12,00

BLOKFLUIT
Maak kennis met de blokfluit en leer er op spelen. Wist je dat er een hele 
familie is van grote en kleine blokfluiten? Je mag ze allemaal uitproberen, we 
verzinnen allerlei geluiden en spelen samen een verhaal. Doe mee en ontdek 
hoe leuk blokfluit spelen is!
Docent :  Muziek Collectief Bodegraven, Saskia Teunisse
Waar :  Evertshuis, Bodegraven
Datum :  woensdag 2, 9, 16, 23 en 30 november
Tijd :  15.00 - 15.30 uur
Leeftijd :  6 - 9 jaar
Kosten :  € 35,00

E.H.B.O.
In deze kennismaking met E.H.B.O. leer je wat je als kind kunt doen als er 
een ongeluk(je) gebeurt. Je leert eerste hulp verlenen, zoals kleine wondjes 
verbinden, een mitella gebruiken, een verzwikte enkel verbinden etc. 
Dus lekker actief veel doen. 
Docent :  Rode Kruis
Waar :  Rode Kruis gebouw, Bodegraven
Datum/tijd :  woensdag 2 november
Tijd :  13.30 - 15.30 uur
Leeftijd :  vanaf groep 7
Kosten :  € 2,50

AQUARELLEN EN TEKENEN
Experimenteren en spelen met water en aquarelverf. Er komen verschillende 
technieken en oefeningen aan bod. Doe jij ook mee?

Docent :  Ilona Koot
Waar :  Het huis van Alles, Bodegraven
Datum :  donderdag 3, 10, 17, en 24 november
Tijd/leeftijd :  16.00 - 17.00 uur / vanaf 7 jaar
Kosten :  € 15,00

BADMINTON
Voor zowel beginners als voor gevorderden gaan wij allerlei 
leuke badminton oefeningen doen en uiteindelijk ook 
wedstrijden spelen om te kijken wie van jullie de beste is.
Docent :  BBS (Bodegraven Badminton Samen)
Waar :  Sporthoeve, Bodegraven
Datum :  vrijdag 4, 11, 18 en 25 november
Leeftijd/tijd :  groep 3 - 5: 16.00 - 17.00 uur
  groep 6 - 8: 17.00 - 18.00 uur
Kosten :  € 10,00

PIANOLES
Maak kennis met dit prachtige snaarinstrument. Naast theoretische kennis 
gaan we ook opdrachtjes doen, maar vooral veel pianospelen met elkaar.
Docent :  Renske van Dijk
Waar :  Evertshuis Bodegraven
Datum :  maandag 7, 14, 21 en 28 november
Tijd :  16.00 - 16.30 uur
Leeftijd :  6 - 12 jaar
Kosten :  € 12,50

PIETEN DANSFEEST
Na een groot succes van voorgaande jaren ook dit jaar weer een heus Pieten 
Dansfeest! Dit jaar een nieuw programma, maar uiteraard blijven we samen 
met de Pieten swingen in de echte pietendisco! Het belooft weer 
een fantastisch feest te worden!
Docent :  Twirl & Dance vereniging SPIRIT, Claudia Verweij
Waar :  Basisschool de Speel- en Werkhoeve, Bodegraven
Datum :  zaterdag 19 november
Tijd :  14.00 - 16.30 uur
Leeftijd :  4 - 7 jaar
Kosten :  € 8,50
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HIIT KIDS
Kom ook lekker bewegen in dit speciale circuit/parcours voor kinderen.  
Er zijn 12 tot 16 oefeningen waarbij je lekker kunt bewegen. In het circuit is 
een full body training verwerkt! Durf jij de uitdaging aan? 
Docent :  Dato Training
Waar :  Crown Business Center, Bodegraven
Datum :  woensdag 2, 9, 16, 23 en 30 november
Leeftijd/tijd :  4 - 7 jaar: 14.30 - 15.00 uur
  8 - 12 jaar: 15.15 - 15.45 uur
Kosten :  € 10,00

UILENBALLEN PLUIZEN
We gaan uilenballen pluizen waarbij je te weten komt op welke dieren  
uilen jagen. Daarna plak je een mooi schilderijtje van de botjes die je in  
de uilenballen hebt gevonden. 
Docent :  Staatsbosbeheer
Waar :  Soetegaerde, Reeuwijk
Datum :  woensdag 23 november
Tijd :  14.00 - 16.00 uur
Leeftijd :  6 - 12 jaar
Kosten :  € 3,00
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MUZIEK OP SCHOOT / PEUTERMUZIEK
Gezellig samen zingen, spelen en dansen met je (klein)kind. Plezier staat 
voorop. De kinderen worden ingedeeld naar leeftijd. 
Docent :  Muziekschool De Wissel, Marie-Alice van Zutphen
Waar :  Muziekschool De Wissel, Bodegraven
Datum :  donderdag 12, 19, 26 januari en 2 februari
Leeftijd/tijd :  babygroep (4 - 13 maanden): 9.00 - 9.45 uur
  dreumesgroep (13 - 24 maanden): 9.45 - 10.30 uur
    peutergroep (24 - 48 maanden): 10.30 - 11.15 uur
Kosten :  € 28,00

STERRENPLAN
Ben je een echte waterrat en vind je zwemmen leuk? Bij Sterrenplan maak je 
spelenderwijs kennis met de diverse zwem sporten.
Docent :  BZ&PC
Waar :  Zwembad de Kuil
Datum :  zaterdag 14, 21 en 28 januari 
Tijd :  13.30 - 14.15 uur
Leeftijd :  5 - 7 jaar, minimaal in bezit van zwemdiploma A
Kosten :  € 6,00

UIT JE ZELF
In Nederland sturen wij iemand waar we in het geheim verliefd op zijn met 
Valentijnsdag anoniem een kaartje. Wees iemands Valentijn, zoals Ophelia 
dat was voor Hamlet in het gelijknamig toneelstuk uit 1603, van de beroem-
de Engelse schrijver Shakespeare. Druk jouw bewondering of liefde voor 
iemand uit in iets verrassends en haal het idee om een uniek Valentijnsdag-
kistje te maken helemaal uit jezelf!
Docent :  Nanda van Beek
Waar :  Hoeve Groenoord, Bodegraven
Datum :  woensdag 1 en 8 februari
Tijd :  14.30 - 16.30 uur
Leeftijd :  10 - 13 jaar
Kosten :  € 20,00

PASSIE EN VAKMANSCHAP IN DE KEURSLAGERIJ
Een leerzame middag waarin je het slagersvak beleeft in de keurslagerij  
en worstmakerij. Je maakt o.a. een verse Hamburger, een luxe slaatje en 
neemt deel aan de herkenningstafel en test jouw kennis van vlees, vlees-
waren en worst.
Docent :  Keurslager Kamerling 
Waar :  Keurslager Kamerling, Bodegraven
Datum/tijd :  donderdag 9 februari, 8 - 10 jaar: 13.30 - 16.00 uur
  donderdag 16 februari, 10 - 12 jaar: 13.30 - 16.00 uur
Kosten :  € 5,00

SLAGWERKCURSUS
“Reis om de Wereld in 80 slagen” We maken een muzikale reis door Europa, 
Afrika, Azië en Zuid-Amerika en maken kennis met verschillende slaginstru-
menten. Tijdens de 4e afsluitende les geven we een eindpresentatie voor 
familie en vrienden waarbij alle instrumenten waarop we gespeeld hebben 
nog een keer te horen zullen zijn.
Docent :  Muziek Collectief Bodegraven, Lucienne de Valk
Waar :  Evertshuis, Bodegraven
Datum :  woensdag 11, 18, 25 januari en 1 februari
Tijd :  14.00 - 15.00 uur
Leeftijd :  vanaf 7 jaar
Kosten :  € 20,00
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G-ACTIVITEIT:  G-VOETBAL
Ben je gek op voetbal, maar ben je door een lichamelijke en/of verstandelijke 
beperking belemmerd in je bewegingsmogelijkheden? Kom dan lekker  
voetballen bij ESTO!
Docent :  G-trainers ESTO
Waar :  ESTO, Bodegraven
Datum :  zaterdag 1, 8, 15 en 22 oktober
Tijd :  10.00 - 11.00 uur
Leeftijd :  6 - 16 jaar
Kosten :  € 2,50

CLOWNSLESSEN
Vind je het leuk om mensen aan het lachen te maken?  
Pluk de clown en leer alle kunsten van de clownerie.
Docent :  Marleen van Os
Waar :  Randenburgseweg 2a, Reeuwijk-Dorp
Datum :  vrijdag 13, 20 en 27 januari en 3 februari
Tijd :  15.30 - 17.00 uur
Leeftijd :  7 - 9 jaar
Kosten :  € 22,00

SINTERKLAAS SURPRISE WORKSHOP
Super tof! Maak met elkaar je eigen coole surprise.
Docent :  Creajoly, Carla Oosterwijk
Waar :  Meidoornlaan 11, Driebruggen
Datum :  vrijdag 2 december
Tijd :  16.00 uur
Leeftijd :  vanaf 10 jaar
Kosten :  € 6,00, zelf het cadeau en een doos meenemen.



12+  MEIDEN WORKSHOP: ERVAAR JE KRACHT
Jij wilt eens iets anders... maar je weet niet wat!? Geef jezelf de kans om 
te ervaren wat er in jezelf zit. Hoe? Door middel van onderdelen uit Rots & 
Water en spel samen bezig zijn om jezelf beter te leren kennen en je zelf-
vertrouwen te versterken.
Docent :  STER-ik Bodegraven, Hanneke van Essel
Waar :  Huis van Alles, Bodegraven
Datum :  woensdag 5 oktober
Tijd :  19.00 - 20.30 uur
Leeftijd :  12+
Kosten :  € 5,00

21+  WAAR STA JE NU!
Gezin, werk, sport, clubs, huishouden, in de dagelijkse drukte is het soms moeilijk 
om even stil te staan bij: waar sta ik nu. Hoe ben ik daar gekomen en waar wil ik 
naartoe. Op deze avond kijk je op een ontspannen, positieve manier naar jezelf. 
En je gaat met nieuwe energie naar huis. Een inzichtelijke avond voor iedereen.
Docent :  Sprongvooruit Coaching, Renate Roest
Waar :  Evertshuis, Bodegraven
Datum :  donderdag 6 oktober 
Tijd :  19.30 - 21.30 uur
Leeftijd :  vanaf 21 jaar
Kosten :  € 10,00
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21+  HUISKAMER GESPREK OVER OPVOEDEN
Soms zit je met vragen, soms vraag je je af, zullen anderen dit ook hebben? Even 
niet weten hoe te handelen/reageren of aan te pakken. Tijdens deze avond kunnen 
dit soort vragen gedeeld worden en zullen er tips en nieuwe inzichten geboden 
worden zodat je naar huis gaat met nieuwe handvatten en een positief gevoel.
Docent :  Sprongvooruit Coaching, Renate Roest 
Waar :  Evertshuis, Bodegraven
Datum :  dinsdag 1 november
Tijd :  19.30 - 21.30 uur
Leeftijd :  vanaf 21 jaar
Kosten :  € 10,00

12+  LUCHTACROBATIEK
Wil jij leren dansen in de lucht? In deze workshop leer je 
dansen in de paal en luchthoepel.
Docent :  Madeline Geenen
Waar :  Randenburgseweg 2a, Reeuwijk-Dorp
Datum :  dinsdag 4, 11, 18 en 25 oktober
Tijd :  19.30 - 20.30 uur
Leeftijd :  12+
Kosten :  € 16,00
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