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Beste leerlingen en ouders/verzorgers,

Nieuwe dingen leren is misschien wel het allerleukste wat er 
is. En zeker als je het onderwerp zelf interessant vindt! 
Ik snap best dat je op school niet alles interessant vindt, dus 
dat je het helemaal niet eens bent met mijn eerste zin. Maar 
wat nou als je zelf mag kiezen wat je leert? Dat maakt het 
toch meteen een stuk leuker?
 
Daarom is BRAinS zo’n succes, denk ik. Omdat er voor ieder-
een wel wat leuks te kiezen is. Iets interessants. Of iets lekkers! Ga bijvoorbeeld bij de molen kijken hoe meel 
voor pannenkoeken gemaakt wordt. Of leef je creatief uit bij songwriting of de theaterworkshop. Je kan ook 
tot rust komen bij de workshop over vogels. Genoeg te doen!
 
En dan komt nu het moeilijkste. Kiezen wat je gaat doen. Er zijn maar liefst negentig activiteiten, waarvan 
dertig compleet nieuw! Maar wat je ook kiest, ik weet zeker dat je er een hoop plezier aan gaat beleven! En 
hopelijk leer je veel nieuwe dingen.
 
Heel veel plezier met BRAinS
Frans Klovert 
Wethouder Jeugd, Gezondheid en Cultuur 

Of je nu creatief bent, sportief bent, van dieren houdt, graag cul-
tureel bezig bent of waar je interesse ook ligt; de kans dat je in dit 
brede BRAinS aanbod van ZO! niet iets vindt dat je aanspreekt lijkt 
me haast onmogelijk. En misschien moet je eens een keer ‘gek’ doen 
en iets uitkiezen wat niet zo voor de hand ligt. Want wie weet welke 
talenten er verstopt zitten diep van binnen. Dus alle kinderen en ouders/
verzorgers in Zevenhuizen, Moerkapelle, Moordrecht en Nieuwerkerk 
a/d IJssel; succes met kiezen en tot ziens!  

Ed Lugthart 
Directeur-bestuurder Stichting ZO!
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Hoe werkt het?
Aanmeldingsperiode
Aanmelden tot uiterlijk maandag 30 januari 2023 via 
www.mijnbrains.nl.

Voortgezet Onderwijs
Activiteiten voor leerlingen van het Voortgezet 
Onderwijs staan bij BRAinS XL op pagina 46.

Aanmelden
Als je je hebt aangemeld, krijg je zo snel mogelijk te 
horen of en waar je bent ingedeeld. Leerlingen die 
zich hebben aangemeld voor activiteiten die al in 
maart van start gaan, krijgen als eerste bericht.

Af- en ziekmeldingen
Heb je je opgegeven voor een activiteit, maar kan je 
(een keer) niet komen? Laat het even weten via een 
mailtje naar BRAinS@stzo.nl. Als je de eerste les van 
een reeks niet kunt komen, gaan we er van uit dat 
je wel op de volgende les(sen) komt en het gehele 
bedrag betaalt. Bij tijdig afmelden (minimaal 5 dagen 
van tevoren) of bij overmacht hoeft er niet betaald te 
worden.  

Foto's 
Tijdens de activiteiten kunnen foto's worden 
gemaakt ten behoeve van PR doeleinden. Als u niet 
wilt dat uw zoon/dochter op de foto staat, graag van 
tevoren aangeven bij de BRAinS medewerker. 

Eigen bijdrage
Voor elke activiteit wordt een kleine bijdrage ge-
vraagd, contant te betalen op de eerste bijeenkomst 
van de activiteit. De bedragen die genoemd staan bij 
de activiteiten zijn het totaalbedrag voor de activi-
teit tenzij anders vermeld. Is de eigen bijdrage voor 
deelname aan een activiteit van BRAinS te hoog 
voor u? Neem contact op met geldzaken@stzo.nl 
om de mogelijkheden te bespreken.

Reserve
Als er veel aanmeldingen voor een activiteit binnen-
komen, wordt er altijd met de aanbieder gezocht naar 
een oplossing. Meestal lukt het om extra groepen te 
maken, soms maken we een lijst met reserves. Deze 
reserves kunnen aan de beurt komen als ingedeelde 
kinderen toch niet blijken te kunnen. Het kan voorko-
men dat er extra data worden geprikt die overeenko-
men met een datum van een andere gekozen activiteit. 
Helaas kunnen we hier geen rekening mee houden.  

Toestemming
Je mag je opgeven voor zoveel activiteiten als je wilt. 
Maar natuurlijk moet je wel even toestemming vragen 
aan je ouders/verzorgers. Let wel zelf op tijden en even-
tuele overlap van activiteiten waar je je voor opgeeft.

Buitenschoolse Opvang
Zit je op een BSO en wil je meedoen aan een activi-
teit? Bespreek de mogelijkheden met de begeleider 
van de BSO!

Kindpakket 
Wilt uw zoon/dochter na BRAinS graag structureel 
deelnemen aan sport of cultuur maar is dat finan-
cieel niet mogelijk? Kijk dan op stzo.nl/kindpakket 
voor de mogelijkheden of bel met 06 1834 0923. 

Aansprakelijkheid
De gemeente Zuidplas, schoolbesturen en de deel-
nemende organisaties aanvaarden geen enkele aan-
sprakelijkheid voor de eventuele nadelige gevolgen bij 
deelname aan een activiteit. De organisatie stelt zich 
niet aansprakelijk voor eventuele vermissing, 
ontvreemding en/of beschadiging van/aan 
eigendommen van de deelnemers.

Extra brochure nodig?
Deze zijn op te halen op het gemeentehuis, bij de 
bibliotheek, jongerencentrum ‘t Blok of op school.
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Heb je vragen over een activiteit of wil je een ziek-of afmelding doorgeven? 
Neem gerust contact met ons op (bij voorkeur met de coördinator van het dorp 

waar de activiteit plaatsvindt). Je kunt ons natuurlijk ook tegenkomen bij aanvang 
van de activiteiten voor het geven van informatie en het innen van de bijdrage. 

We kijken uit naar een mooi BRAinS seizoen!

In deze brochure zijn weer gouden letters verstopt. Vind 
ze allemaal en vorm het woord dat we zoeken. De oplossing kun je 
invullen bij je aanmelding, onder het kopje: ‘de gouden oplossing’. 
Onder de juiste inzendingen verloten we ‘gratis deelname’ aan 1 
BRAinS activiteit naar keuze! 

BRAinS team stelt zich voor

Brian van Aagten
Coördinator Moordrecht/Nieuwerkerk
b.vanaagten@stzo.nl
06-81477449

Wanda van der Spek
Coördinator Moerkapelle/Zevenhuizen
w.vanderspek@stzo.nl 
06-42197305

Ga jij ook
op zoek naar

de gouden
letters?
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Kunst en cultuur 
In de categorie Kunst en Cultuur vind je veel verschillende activiteiten. 
Van meedoen aan het circus, knutselen of koken tot muziek maken en 
meedoen aan computercursussen. Welke activiteit vind jij het leukst?  

Er valt genoeg te kiezen!

Circus bambino$ 
Lijkt het je leuk om je een circusartiest te voelen? 
Kom dan meedoen met Circus bambino. Je leert 
hoe het is om bijvoorbeeld een acrobaat, jongleur 
of clown te zijn. En we maken samen een prachtige 
circusvoorstelling die we in de laatste les uitvoeren 
voor het hooggeëerd publiek. Dus trek kleding aan 
waarin je gemakkelijk beweegt en gym-/ballet-
schoentjes (blote voeten mag ook) en kom gezellig 
meedoen! 
 
Waar: De Terp, Dorpsstraat 6 
Wanneer: Woensdag 8, 15, 22, 29 maart en 5 april 
Hoe laat:  14.00 - 14.45 uur 
Door wie:  Gerda Schilt

Heel Zuidplas bakt$ 
Op deze middag ga je onder leiding van een echte 
bakker aan de slag om de mooiste en lekkerste 
koekjes te maken. Laat je creativiteit de vrije loop! 
Natuurlijk bakken we de koekjes dezelfde dag 
nog en kun je deze aan het einde van de dag in 
de winkel afhalen. We organiseren deze middag 
2 workshops met een maximum aantal van 10 
plaatsen per workshop. Dus geef je snel op! 
 
 
Waar: Bakker Ammerlaan, Dorpsstraat 186 
Wanneer: Woensdag 7 juni 
Hoe laat: Workshop 1: 14.00 - 14.45 uur  
 Workshop 2: 15.00 - 15.45 uur 
Door wie: Bakker Ammerlaan  
 (www.bakkerammerlaan.nl)

2 euro | groep 1/2
Zh

10  euro | 3 t/m 6 jaar 
Nwk
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Kunst en cultuur

Tekenen en schilderen$ 
Samen gaan we tijdens drie workshops tekenen en schilde-
ren. We besteden aandacht aan motoriek door te werken met 
lijntjes, zo fijn als mierenpaadjes tot aan grove krassen. We 
zien mooie op elkaar afgestemde kleuren maar ook kleuren die 
vanaf het papier of doek lijken te schreeuwen. Hoe werkt dat? 
We gaan proberen de kleuren te ‘leren lezen’. Natuurlijk gaan 
we aan de slag met verschillende teken- en schildertechnieken 
en we gebruiken droge en natte materialen. Heb je gezien hoe 
de olie op water reageert? Kom niet in je mooiste kleding. 
 
Waar: Het Turfhuis, Oudersvrucht 5 
Wanneer: Dinsdag 14, 21 en 28 maart  
Hoe laat: 16.00 - 16.50 uur 
Door wie: Alicia Gil Mataix (www.alicia-gil.com)

12 euro | groep 1 t/m 3
Mrd

Fotoshoot; voor even model!$ 
Deze middag word je gefotografeerd door een professionele 
fotograaf. Je staat of zit voor verschillende kleuren doek en  
er staan grote lampen om je mooi uit te lichten. Er zullen  
verschillende foto’s worden gemaakt, ongeveer 10 minuten 
per leerling. Er zijn ook attributen ter plekke die je kunt  
gebruiken. Maar je mag ook zelf spullen meenemen. De 
fotograaf mailt na afloop de foto’s waarbij je er 1 gratis mag 
uitzoeken. Groepsindeling volgt na aanmelding. 
 
Waar: Eerste Tochtweg 68 (privéadres) 
Wanneer: Groep 1/2:  
 Dinsdag 25 april vanaf 10.30 uur (meivakantie) 
 Groep 6 t/m 8:  
 Donderdag 30 maart vanaf 16.00 uur 
Door wie: Ilse Murel

5 euro | groep 1/2 én 7/8
Nwk
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Knutselen voor  
moederdag of vaderdag!$ 
Zondag 14 mei is het moederdag en op zondag 
18 juni is het vaderdag. Op deze dagen zetten 
vaders en kinderen mama extra in het zonnetje 
en andersom. Tijdens deze workshops gaan 
we een mooi cadeau knutselen voor moe-
derdag en/of vaderdag. Benieuwd wat het is? 
Scan de QR-code en je leest meer over deze 
geheime knutselactiviteit. Floor Soeteman is 
creatieveling van haar tenen tot aan haar kruin 
en zal de kinderen begeleiden bij het maken én 
hen helpen om het cadeau feestelijk te verpak-
ken. Je kind een leuke middag, mama of papa 
een uurtje de handen vrij en een leuk cadeautje 
voor moeder- en/of vaderdag!  
 
Waar: Gideonschool, Kroonkruid 107 
Wanneer: Voor moederdag: Maandag 8 mei 
 Voor vaderdag: Maandag 12 juni 
Hoe laat: 15.45 - 16.45 uur   
Door wie: Floor Soeteman (www.puurfloor.nl)

Fantasie-boerderij-theaterwork-
shop$ 
Geiten die kunnen vliegen? Kippen die kunnen praten? Planten 
die groeien tot in de wolken? Tijdens deze workshop doen we 
net alsof we op reis gaan naar bijzondere boerderijen. Wat 
komen we gekke dingen tegen... We doen theateroefeningen 
en spelen korte toneelstukjes met elkaar. Bereid je voor op een 
theater-ontdekkingstocht! 
 
Waar: De Eendragt, Lente 1  
Wanneer: Donderdag 9 maart 
Hoe laat: 16.00 - 17.00 uur 
Door wie: Esther de Ruiter (www.jongerentheaterquint.nl)

5 euro | groep 2 t/m 4
Zh

Scan de QR-code 
om te zien wat we 
gaan maken

6 euro | groep 1 t/m 5
Nwk
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Kunst en cultuur

Tekenkunst$ 
Vind je het leuk om te tekenen en wil je weleens met andere 
materialen werken dan een gewoon kleurpotlood of viltstift? 
Dan is deze cursus echt iets voor jou! Al vele jaren werkt Ingrid 
als zelfstandig Beeldend Kunstenaar. In een korte cursus wil zij 
je laten kennismaken met verschillende materialen. We gaan 
bijvoorbeeld aan de slag met aquarelpotloden en houtskool. 
Wil je na BRAinS nog meer leren? Kijk voor de mogelijkheden 
bij Atelier Artistique. 
 
Waar: Atelier Artistique, Raadhuisstraat 23 
Wanneer: Maandag 6, 13 en 20 maart 
Hoe laat: 16.00 - 17.00 uur 
Door wie: Ingrid Bovekerk-van de Vlugt  
 (www.artistique-webshop.nl)

12 euro | groep 3 t/m 5 
Mk

Engelse les$ 
Tijdens deze gezellige cursus kun je spelenderwijs Engels leren 
spreken. Niet achter de schoolbanken, maar via spelletjes, 
rijmpjes, liedjes en toneelstukjes. Wedden dat jij binnen de 
kortste tijd kan meezingen met Engelse liedjes? Mevrouw van 
Veen is een ervaren docente in de Engelse taal en werkt graag 
met kinderen. 
 
Waar: De Terp, Dorpsstraat 6 
Wanneer: Vrijdag 10, 17, 24, 31 maart, 7 en 21 april 
Hoe laat: 16.00 - 17.00 uur 
Door wie: Mevrouw van Veen

12 euro | groep 3 t/m 5
Nwk
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Maak je eigen zeepotje!$ 
Zon, zee, strand…in een potje! Met de zon die steeds vaker 
en warmer schijnt, kom je helemaal in de vakantiestemming. 
Tijdens deze knutselmiddag halen we het tropische eiland 
zelfs naar de Zuidplas. Met gekleurd zout, glitters, schelpen, 
stenen, stof, lint en nog veel meer toffe materialen, maak jij 
je eigen kleine tropische potje. Creatieveling Floor Soeteman 
knutselde de afgelopen jaren al heel vaak voor BRAinS en 
helpt je dit keer ook om er een prachtig potje van te maken, dat 
je na afloop natuurlijk mee naar huis neemt! 
 
Waar: PWA Brede School Esse Zoom, Donge 1  
 (ingang schuifdeuren) 
Wanneer: Maandag 15 mei 
Hoe laat: 15.45 - 17.00 uur 
Door wie: Floor Soeteman (www.puurfloor.nl)

8 euro | groep 3 t/m 8
Nwk

Bingo$ 
Nummer 8…BINGO! En niet alleen zomaar bingo! Tijdens deze 
speciale BRAinS-bingo worden er onder het genot van wat 
te drinken en wat lekkers vier verschillende rondes gespeeld. 
Natuurlijk een traditionele bingoronde, maar ook een foto-, 
reken- en een muziekronde. Bij elke ronde zijn er leuke prijzen 
te winnen! Kom je ook? 
 
Waar: ‘t Blok, IJsermanpad 1 
Wanneer: Donderdag 20 april 
Hoe laat: 16.00 - 17.00 uur 
Door wie: Ilse Murel

5 euro | groep 3 t/m 5
Nwk
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Kunst en cultuur

Manga stripfiguur tekenen$ 
Vind je de Japanse manga en anime ook zo’n toffe stijl? Wil 
je er meer over weten en vooral over hoe je het zelf tekent? 
Ik leer het je graag! In mijn lessen gaan we aan de slag met 
het gezicht en de verhoudingen daar binnen, maar ook het 
verschil tussen de Japanse strip en die uit Europa en Amerika. 
Lijnvoering in inkt en kleurgebruik komen ook aan bod. De 
oudere kinderen kunnen tevens aan de slag met het lichaam 
en kleding tekenen. 
 
Waar: KC Koningskwartier, Ryckevelde 1 
Wanneer: Woensdag 5, 12 en 19 april 
Hoe laat: Groep 3/4: 14.00 - 15.00 uur  
 Groep 5 t/m 8: 15.00 - 16.00 uur 
Door wie: Gina Ketelaars (www.studioginart.nl)

Kijkdoos maken$ 
Heb je weleens een mooie kijkdoos gemaakt? In 
een gewone doos kun je van alles laten gebeuren. 
Je kunt er bijvoorbeeld een schatkamer van maken, 
een danszaal of misschien wel een dierentuin! Als 
iedereen zijn kijkdoos klaar heeft, is het natuurlijk 
heel leuk om in andere kijkdozen te kijken! 
 
Waar: Elim, Van Beethovenlaan 31 
Wanneer: Woensdag 22 maart 
Hoe laat: 14.30 - 15.30 uur 
Door wie: Henrike de Goede

2 euro | vanaf groep 3
Nwk

Blokkies$ 
Kom gezellig knutselen bij de leukste knutselclub 
van Nieuwerkerk. We gaan verschillende knut-
selwerkjes maken, die je na afloop natuurlijk mee 
naar huis neemt. Hou je van plakken, knippen en 
fröbelen? Doe dan gezellig mee en meld je aan. Wij 
zorgen voor wat te drinken en wat lekkers. Je komt 
toch ook? Wees er snel bij, want er is beperkt plek. 
Vind je het leuk? Dan kan je vaker langskomen, 
Blokkies Club vindt maandelijks plaats in ‘t Blok. 
 
Waar: ‘t Blok, IJsermanpad 1 
Wanneer: Woensdag 8 maart 
Hoe laat: 14.00 - 15.30 uur 
Door wie: Team de Blokkies

2,50 euro | groep 3 t/m 8
Nwk

12 euro | groep 3 t/m 8 
Zh
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Moluks bakken$ 
Kom op deze middag gezellig samen met Edith Moluks bakken. 
Na de uitleg kun je zelf aan de slag om de heerlijke snacks te 
bereiden. Ben je al vaker geweest? Deze keer maak je weer 
een nieuwe snack. Natuurlijk mag je de gemaakte snacks 
opeten of mee naar huis nemen om te laten proeven. Neem je 
een schort of oud t-shirt en bakje mee? 
 
Waar: Wijkservicecentrum De Kroon, Land voor Water 3 
Wanneer: Woensdag 24 mei 
Hoe laat: 14.00 - 15.00 uur óf 15.15 - 16.15 uur 
Door wie: Edith ten Hoor e.a.

3  euro | groep 3 t/m 8
Mrd

Maak je eigen schitterende  
en hippe raamhanger!$ 
Ja, lente! Heb jij ook zo’n zin in de zon? We halen de zon ge-
woon zelf in huis door een glinsterende raamhanger te maken. 
Zo schijnt de zon nog mooier je kamer binnen. Floor Soeteman 
is creatieveling van haar kruin tot aan haar tenen. Eerder gaf 
ze al de cursussen ‘Maak je eigen bloem of plant in hippe pot’, 
‘Maak je eigen Snowglobe’ en ‘Maak je eigen huiswerkplan-
bord’. Ook deze keer gaat ze samen met jou creatief aan de 
slag. Met een stevige tak als basis maak je met alle andere 
materialen, waaronder toffe kralen, schelpen en andere han-
gers je eigen raamhanger. Bij de cursussen van Floor is er altijd 
ruime keuze. Zo maakt iedereen, aan de hand van een idee zijn 
eigen unieke raamhanger die je daarna thuis met trots voor je 
eigen raam kunt hangen! 
 
Waar: PWA Brede School Esse Zoom, Donge 1 
 (ingang schuifdeuren) 
Wanneer: Maandag 20 maart 
Hoe laat: 15.45 - 17.00 uur 
Door wie: Floor Soeteman (www.puurfloor.nl)

8 euro | groep 3 t/m 8
Nwk
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Kunst en cultuur

Piano$ 
Wil je ook op een leuke manier piano leren spelen in groeps-
verband? Binnen de kortste keren leer je liedjes spelen van 
klassiek tot populair onder begeleiding van pianojuf Tanja Ver-
stoep. Dit is je kans! Geef je gauw op voor de proeflesjes. Als je 
het leuk vindt, kun je natuurlijk doorgaan met vervolglessen. 
Bij de pianoles komen ook muziektheorie en gehoortraining 
aan de orde. Dat doen we vooral op een kindvriendelijke en 
gezellige manier met leuke muziekmethodes.  
 
Waar: Pianostudio MUSIANO, Veenweg 9 
Wanneer: Dinsdag 7 en 14 maart 
Hoe laat: 16.00 - 16.50 uur 
Door wie: Tanja Verstoep

Reptielen$ 
Tijdens deze bijzondere les maak je kennis met vier 
verschillende reptielen die mee worden geno-
men door Exotus Serpenti. Durf jij er één vast te 
houden? Het mag, maar hoeft niet. Denk aan een 
regenboogboa, vogelspin of een kameleon! 
 
Waar: Gideon Brede School Esse Zoom,  
 Donge 3 
Wanneer: Maandag 15 mei 
Hoe laat: 16.00 - 17.00 uur 
Door wie: Exotus Serpenti  
 (www.exotusserpenti.nl)

2 euro | groep 3 t/m 8
Nwk

Scouting$ 
De scouting in Nieuwerkerk aan den IJssel staat 
voor uitdaging en biedt leuke en spannende activi-
teiten! Op deze zaterdag in maart organiseren zij 
voor de kinderen een leuke, actieve en uitdagende 
BRAinS-middag. Vind je het leuk een keer naar 
scouting te komen? Je bent van harte welkom! 
 
Waar: Scouting Nieuwerkerk,  
 Schielandweg 98 
Wanneer: Zaterdag 11 maart 
Hoe laat: 14.00 - 16.00 uur 
Door wie: Scouting Nieuwerkerk  
 (www.scoutingnwk.nl)

2 euro | groep 3 t/m 8
Nwk

10 euro | groep 3 t/m 8
Mrd
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Voederkrans$ 
Wil je ook de vogeltjes de winter door helpen? Kom 
dan deze leuke en lekkere voederkrans maken. 
We gaan werken met het lijmpistool, krammetjes, 
juteband, jutetouw en voedermateriaal. Om een 
goed gevulde voederkrans te maken, doe je 2 
keer mee aan deze les. Je mag zelf ook natuurlijk 
materiaal meenemen om de krans nog smakelijker 
en mooier te maken. 
 
Waar: Korstmos 37 (privéadres) 
Wanneer: Maandag 6 en 13 maart 
Hoe laat: 16.00 - 17.00 uur 
Door wie: Yvonne Kervezee  
 (www.atelierdepretletter.nl)

12 euro | groep 4 t/m 8
Nwk

Glitter-tattoos$ 
Ben jij ook zo gek op glitters? In deze workshop 
gaan we aan de slag met glitters, ‘huidvriendelijke’ 
lijm en sjablonen (dat zijn vormen). Na de uitleg 
mag je twee uit de meer dan honderd verschillende 
sjablonen kiezen. Dan ga je onder begeleiding een 
tattoo maken bij degene die naast je zit. Daarna 
mag je een tattoo maken bij jezelf. 
 
Waar: ‘t Reigerbos, Zaagmolenpad 1 
Wanneer: Donderdag 13 april 
Hoe laat: 16.00 - 17.00 uur 
Door wie: Michelle Heij (www.m-schmink.nl)

5 euro | groep 4 t/m 8 
Zh

Pasen in de speeltuin$ 
Op woensdagmiddag 5 april is er een vrolijke paasspeurtocht 
in Speeltuin De IJsselkids. Met leuke spelletjes en opdrach-
ten. Ook deelt de paashaas lekker paaseitjes uit. Kom je ook 
gezellig meedoen? 
 
Waar: Speeltuin IJsselkids, Kleinpolderlaan 100  
Wanneer: Woensdag 5 april 
Hoe laat: 15.00 - 16.00 uur   
Door wie: Vrijwilligers De IJsselkids  
 (www.speeltuinijsselkids.nl)

2 euro | vanaf groep 4
Nwk
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Kunst en cultuur

Goochelen$ 
Verschijnen, verwisselen en zweven? Mat’s Magic Illusions, 
ook wel bekend als Mattijs Rooker, is een professionele goo-
chelaar en illusionist. Speciaal voor BRAinS heeft Mat’s Magic 
Illusions een workshop ontwikkeld. Tijdens deze workshop 
maak je kennis met de goochelkunst en leer je zelf ook een 
aantal te gekke goocheltrucs. Lijkt jou het ook enorm gaaf om 
les te krijgen van een echte goochelaar? Geef je dan snel op! 
 
Waar: Het Turfhuis, Oudersvrucht 5 
Wanneer: Donderdag 23 maart 
Hoe laat: 16.00 - 17.00 uur 
Door wie: Mattijs Rooker (www.matsmagic.nl)

Maak je eigen voorjaars- 
slinger!$ 
Ben je creatief en vind je het leuk om met bloem-
bollen en andere natuurlijke materialen aan de slag 
te gaan? Kom dan je eigen voorjaarsslinger maken! 
Je kunt hem binnen of buiten ophangen als deze 
klaar is. Kom jij ook het voorjaar in huis halen? Voor 
het benodigde materiaal en gereedschap wordt 
gezorgd. 
 
Waar: Keijzerschool, Windvaan 4 
Wanneer: Woensdag 22 maart 
Hoe laat: 15.30 - 17.00 uur 
Door wie: Jet Hertog

8 euro | groep 5 t/m 8 
Mk

Handletteren$ 
Nog steeds een geliefde rage! Je hoeft er niet voor 
te kunnen tekenen. Met een paar hulplijnen en wat 
uitleg van mij ga je deze middag ‘spelen met let-
ters’: GROOT, klein, schuin, dik, dun of krultekens. Eerst 
schetsen met potlood, uitgummen, weer schetsen 
en als het naar je zin is overtrekken met een wa-
tervaste fineliner. Heerlijk om te doen, je wordt er 
meteen rustig van! En oh ja, wel handig als je van 
te voren een leuke tekst verzint (op pinterest bv)! 
 
Waar: Createlier Kapilotje, Middelweg 79 
Wanneer: Maandag 6 en 13 maart 
Hoe laat: 16.00 - 17.00 uur 
Door wie: Karin Molenaar (www.kapilotje.nl)

8 euro | groep 5 t/m 8
Mrd

4 euro | groep 5 t/m 8
Mrd
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Theaterworkshop$ 
Toneelspelen, hoe doe je dat? Hoe gebruik je je fan-
tasie en speel je samen met elkaar? En hoe maak 
je elkaars ideeën sterker? In deze workshop gaan 
we allerlei theaterspellen spelen om daarachter 
te komen. We doen een aantal theateroefeningen 
en spelen korte toneelstukjes met elkaar. Bereid je 
voor op een theater-ontdekkingstocht! 
 
Waar: De Eendragt, Lente 1  
Wanneer: Donderdag 9 maart 
Hoe laat: 17.00 - 18.00 uur 
Door wie: Esther de Ruiter  
 (www.jongerentheaterquint.nl)

5 euro | groep 5 t/m 8
Zh

Wenskaarten maken$ 
Tijdens deze leuke en creatieve workshop ga je een 
mooie wenskaart maken! Een wenskaart maken 
voor je vriend(in), familie, buurman/vrouw of juf/
meester, je mag het helemaal zelf bedenken. Je 
werkt met allerlei verschillende materialen. Ieder-
een kan het. Kom jij het ook proberen? 
 
Waar: Wingerd, Kroonkruid 107 
Wanneer: Woensdag 19 april 
Hoe laat: 13.30 - 14.30 uur 
Door wie: Henrike de Goede

3 euro | groep 5 t/m 8 
Nwk

Houtbranden$ 
Maak met een brandpen versieringen op een houten plankje. 
Je mag natuurlijk zelf weten wat je tekent. Denk bijvoorbeeld 
aan je naam in mooie letters, een tekening of een logo. Het is 
handig als je van tevoren nadenkt over wat je wilt doen. Let op! 
Je hebt een vaste hand nodig bij moeilijke versieringen/teke-
ningen. Omdat er tijdens het branden veel rook vrijkomt, doen 
we deze activiteit buiten. Kom het een keer proberen! 
 
Waar: ‘t Blok, IJsermanpad 1 
Wanneer: Woensdag 31 mei 
Hoe laat: 14.30 - 15.30 uur 
Door wie: Henrike de Goede

2 euro | groep 5 t/m 8
Nwk
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Kunst en cultuur

DJ workshop$ 
Wil jij DJ worden? Ben jij de nieuwe Martin Garrix of wil je het 
gewoon een keer uitproberen? Kom dan naar de DJ workshop! 
In deze workshop leer je van een ervaren DJ hoe je muziek 
aan elkaar mixt en hoe een echte DJ-set werkt. Iedereen kan 
meedoen en na afloop ontvang je een DJ-certificaat. 
 
Waar: Tropica, Nassaustraat 16 
Wanneer: Vrijdag 14 april 
Hoe laat: 16.00 - 17.00 uur 
Door wie: Linda Blotenburg (www.djkids.nl)

5 euro | groep 5 t/m 8
Mk

Mandala tekenen$ 
Mandala tekenen is het maken van een tekening in een cirkel. 
Binnen de mandala maak je een fijne plek voor jezelf. Het 
tekenen van een mandala kan je rustig maken van binnen, 
maar het is vooral leuk om te doen en ze worden eigenlijk altijd 
mooi. Je maakt in deze lessen zelf 1 of 2 mandala’s. Deze keer 
met een eigengemaakt sjabloon. Dat geeft een goede basis 
van waaruit je nog van alles toe kan voegen. Ik weet zeker dat 
jij er ook iets prachtigs van kan maken en naar huis gaat met 
een mandala waar jij blij mee bent. 
 
Waar: Waterschapsweg 4 (privéadres) 
Wanneer: Vrijdag 10 en 24 maart 
Hoe laat: 16.00 - 17.30 uur 
Door wie: Emmy Verkerke  
 (www.tekenatelierzomerland.nl)

12 euro | groep 5 t/m 8 
Nwk
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Molen en pannenkoek$ 
Geef je op voor dit unieke inkijkje bij de molen Windlust in 
Nieuwerkerk. Tijdens de rondleiding zie je hoe de molen werkt 
en mag je vragen stellen. Met het versgemalen meel maken 
de vrijwilligers van de molen een heerlijke pannenkoek voor je. 
Ouders/verzorgers mogen ook meedoen voor €2,50. Mis deze 
eenmalige activiteit niet en kom naar de molen op 24 mei. 
 
Waar: Molen Windlust, Kortenoord 3 
Wanneer: Woensdag 24 mei 
Hoe laat: 13.00 - 14.30 uur 
Door wie: Stichting Molen Kortenoord 

1  euro | groep 5 t/m 8
Nwk

Vogels$ 
Houd je ook van vogels? Geef je dan op voor een bezoek bij vo-
gelliefhebber Wim. “Hallo kinderen, ik zal mij even voorstellen. 
Ik heet Wim en woon in Moordrecht. Ik ben 63 jaar, getrouwd 
en ik heb 3 grote kinderen. In en om ons huis leven de volgende 
dieren: een grote hond, een kat en vogels en konijnen in de 
volieré. Ik wil jullie graag over mijn hobby vogels vertellen en 
we gaan ook een vogelhuisje verven. Als je die daarna buiten 
ophangt, help je de natuur.  Trek dus geen nieuwe kleren aan. 
Ik kijk ernaar uit om jullie te begroeten!”. 
 
Waar: Zwaluwhof 10 (privéadres) 
Wanneer: Woensdag 10 mei 
Hoe laat: 14.30 - 16.00 uur 
Door wie: Wim Roskam

2 euro | groep 5 t/m 8
Mrd
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In deze rubriek lees je elke keer leu-
ke verhalen, tips en ervaringen van 
andere kinderen over de activiteiten 
die zij bij BRAinS hebben gedaan!

Door de ogen van...

Wat gezellig dat jullie samen meedoen aan 
Herfststukje maken, hoe gaat het?
Wij vinden het heel leuk om samen herfst-
stukjes te maken. In het begin mochten we 
een pompoen met allerlei andere versieringen 
kiezen, daarna zetten we alles vast. Nu maken 
we nog een rand en dan is het klaar! We zijn nu 
al trots hoe het eruit ziet.

Hoe kennen jullie elkaar?
We zijn al zeven jaar vriendinnen en hebben al 
eerder met BRAinS meegedaan. We houden al-
lebei van knutselen. We spelen vaak op school 
samen en soms thuis, we hebben het altijd 

gezellig met elkaar. 

Wat zijn jullie hobby’s?
Lisa; Ik zit op turnen. Lisse; Ik 

zit op hockey en zingen.

Hoi Lorenzo wat leuk dat je meedoet aan  
Repair kids, wat heb je daar voor je liggen? 
Een spanningsmeter, daar kan je de elektrische 
spanning mee meten in een apparaat. 

Interessant zeg, wat heb je hier nog meer 
geleerd? 
Dat je niet zomaar iets moet weggooien, vaak 
kan je het nog maken.

Wat zou je nog eens willen doen bij BRAinS?
Deze activiteit Repair kids is heel leuk! Ik zou 
hem nog een keer willen doen. Ik heb al veel ge-
daan en Reptielen van BRAinS is ook heel leuk.’

Hoi Gijs, wat ben jij aan het maken? 
Een op afstand bestuurbare auto, ik heb ook 
een band geplakt en lamp gemaakt. Thuis heb 
ik een hele bak vol met spullen die kapot zijn en 
vandaag probeerden we deze te maken.  
De auto doet het nu half 😉.

Het is nu de derde en laatste les, hoe was het? 
Superleuk en ik heb ook veel geleerd! 
Ik ga volgende maand 
ook nog naar de 
Legowedstrijd en 
ik heb al Golf gedaan, 
dat was zo leuk dat ik 
erop wil.

Lisa Plaisier (links) en Lisse Kaat (rechts)
groep 6 | Gideonschool | Nwk

Lorenzo Hornstra (links)
groep 6 | Sint Jozef School | Mrd 

Gijs van den Broek (rechts)
groep 6 | Montesorri school | Nwk 
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Doe mee!
Vond je een activiteit heel gaaf? Heb je iets 

grappigs meegemaakt tijdens een activiteit? 
Stuur dan je verhaal samen met een foto (min. 1 mb) 

per mail naar BRAinS@stzo.nl! 

Hé Quinten, wat leuk dat je meegedaan hebt aan Reptielen van BRAinS. Hoe vond je het?
De activiteit met de reptielen vond ik leuk, omdat je de dieren mocht vasthouden. Ook ben ik 
nieuwe dingen te weten gekomen over reptielen zoals bijzonderheden van een slang. Ik heb de 
slang zelfs om mijn nek gehad. 

Je bent ook bij Stripverhaal schrijven geweest. Wat heb je geleerd? 
Dat je niet persé goed hoeft te kunnen tekenen om stripverhalen te schrijven, maar natuurlijk wel 
als je tekenaar wil worden. Tijdens de activiteit heb ik een eigen Donald Duck verhaal geschreven 
en getekend. 
 
Als je de baas van BRAinS zou zijn, welke activiteit zou jij dan in de brochure zetten en waarom? 
Een activiteit waarbij je kennis maakt met wedstrijdzwemmen of een andere zwemactiviteit zou 
echt heel leuk zijn. 

Hoi Guusje, wat leuk dat je je aangemeld hebt voor 
Schilderkunst. Wat hebben jullie allemaal gedaan?
De eerste les hebben we een groepje gemaakt van 
4 kinderen en hebben we allemaal 1 deel van een 
Picasso schilderij geschetst, zodat het samen 1 grote 
poster gaat worden. De tweede les hebben we kleuren 
besproken en zijn we begonnen met schilderen. Derde 
les hebben we alles afgemaakt zodat het 1 geheel is ge-
worden. Binnenkort wordt het gezamenlijke kunstwerk 
geëxposeerd in het gemeentehuis.

Je zit al in groep 7 en we zijn je al vaker tegengekomen 
bij BRAinS. Welke activiteit vond je de allerleukste? 
Het allerleukste vond ik Creatief met naald en draad, 
Blokkies vond ik ook superleuk net als Tennis. Ik hou 
heel erg van creatieve dingen en ben ook sportief!

Wat zou jij graag nog eens in de BRAinS brochure  
willen zien?
Ik zou het erg leuk vinden als er breien  
in het boekje komt te staan.

Quinten Poot
groep 5 | Ixieje | Mrd 

Guusje van Os 
groep 7 | ‘t Reigerbos | Zh 
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Kunst en cultuur

Stopmotion$ 
Maak je eigen stopmotionfilmpje! Bij stopmotion maak je 
foto’s die je achter elkaar plakt zodat er bewegend beeld 
ontstaat. Onder begeleiding van fotografe Ilse ga je aan de 
slag met figuurtjes van Disney. Als je het leuker vindt om eigen 
poppetjes van bijvoorbeeld lego/playmobil, knuffels of andere 
figuurtjes mee te nemen, dan kan dat natuurlijk ook! Ilse geeft 
je tips over licht, camerahoek, verhaaltechniek etc. Let op! 
Voor deze activiteit heb je een mobiele telefoon nodig. 
 
Waar: Het Turfhuis, Oudersvrucht 5 
Wanneer: Donderdag 25 mei en 1 juni 
Hoe laat: 16.00 - 17.00 uur 
Door wie: Ilse Murel

Kinderdisco$ 
Kom met al je vrienden en vriendinnen naar de 
kinderdisco in Zevenhuizen via BRAinS. DJ Linda 
van djkids.nl draait samen met een leerling dj, de 
toffe muziek van nu! Dans erop los en bestel een 
lekker drankje aan de bar. Geef je nu op via BRAinS 
en krijg je eerste drankje naar keuze gratis! 
 
Waar: Dorpshuis Swanla,  
 Burgemeester Klinkhamerweg 86 
Wanneer: Vrijdag 17 februari 
Hoe laat: 19.00 - 20.30 uur 
Door wie: Stichting ZO! en Linda Blotenburg  
 (www.djkids.nl)

3 euro | groep 5 t/m 8 
Zh

Paascupcakes maken$ 
Tijdens de Cupcakes voor Kids workshop mag je 
zelf figuurtjes maken van fondant. Daarna gaan we 
de cupcakes mooi opspuiten met botercrème en 
met de zelfgemaakte figuurtjes versieren. Die mag 
je natuurlijk meenemen naar huis, neem daarom 
een bakje mee. 
 
Waar: ‘t Blok, IJsermanpad 1 
Wanneer: Dinsdag 28 maart 
Hoe laat: 15.45 - 16.45 uur óf 17.00 - 17.30 uur 
Door wie: Cupcakes voor Kids

4 euro | groep 5 t/m 8
Nwk

8 euro | groep 5 t/m 8
Mrd
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Maak je eigen mok!$ 
Ben je niet bang om lekker vies te worden en wil 
je eens proberen om met je handen in de klei je 
eigen mok te draaien op een draaischijf? Kom dan 
deze vrijdagmiddag naar DUC voor een workshop 
potten bakken. Omdat er maar een beperkt aantal 
draaischijven is, leer je de ene helft van de work-
shop de beginselen van het draaien en de andere 
helft maak je het oor en een versiering. Wil je na 
BRAinS nog eens terugkomen? We organiseren 
ook cursussen voor de jeugd en kinderfeestjes tot 
maximaal 6 kinderen. 
 
Waar: DUC, Dorpsstraat 38a 
Wanneer: Vrijdag 12 mei 
Hoe laat: 15.45 - 17.45 uur 
Door wie: Roos Braam-Wegman  
 (www.ducdutchuniqueceramics.com)

10 euro | groep 6 t/m 8
Mk

Koken$ 
Gezond eten kan verrassend lekker zijn! Wat denk 
je van een bananenpannenkoek voor ontbijt? Of 
een rijk gevulde wrap voor de lunch? In een pro-
fessionele keuken leer je deze lekkere gerechten 
te bereiden. Na het koken gaan we de gerechten 
samen proeven. Neem ook een bakje mee voor het 
geval er iets overblijft 😉. Doe je ook mee? Schrijf je 
dan in voor deze kookworkshop. 
 
Waar: ‘t Blok, IJsermanpad 1 
Wanneer: Woensdag 15 en 22 maart  
Hoe laat: 13.30 - 14.45 uur óf 15.00 - 16.15 uur 
Door wie: Maren Slijkhuis

10 euro | groep 6 t/m 8 
Nwk

Je eigen schilderij!$ 
Lijkt het je leuk om te schilderen en weet je nog niet precies 
hoe dat gaat? Dan is dit een hele leuke uitdaging. Je gaat 
heerlijk aan het werk met kleuren, tape, sjablonen en glitters 
en daarmee creëer je een eigen uniek schilderij. Met de kleuren 
die je mooi vindt, met of zonder glitters. 
 
Waar: Atelier Teuneke, Ambachtweg 55-57 
Wanneer: Dinsdag 21 maart 
Hoe laat: 15.45 - 17.00 uur 
Door wie: Teuneke Beusink (www.atelierteuneke.nl)

7 euro | groep 6 t/m 8
Mrd
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Kunst en cultuur

Lipgloss maken$ 
Tijdens de workshop lipgloss maken gaan jullie kennismaken 
met hoogwaardige 100% natuurlijke ingrediënten. Prachtige 
parelmoerkleurige en gewone kleurpigmenten staan tot jullie 
beschikking. Aan de hand van een uitgebalanceerd recept 
gaan jullie je eigen lipgloss maken. Deze wordt in een echt 
lipglossgarnituur gegoten, zo kun je je eigen lipgloss overal 
mee naar toe nemen! 
 
Waar: Montessori, Schoolstraat 2 
Wanneer: Vrijdag 17 maart 
Hoe laat: 16.00 - 17.00 uur 
Door wie: Tinica Baltazar (www.bonitabeleza.nl)

Op reis door Spanje$ 
Op een zonnige manier maak je in 7 lessen kennis 
met de taal én het land. In elke les staat een 
onderwerp centraal, zoals muziek, cultuur, kunst 
of keuken. Deze cursus is ook geschikt voor dys-
lectische kinderen. Heb je zin om op een speelse 
manier kennis te maken met de tweede wereld-
taal? Geef je op! De laatste les is een dubbele les, 
daarin zal de cursus gezellig en smakelijk worden 
afgerond. 
 
Waar: PWA school, Goudmos 67 
Wanneer: Woensdag 8, 15, 22, 29 maart,  
 5 en 13 april 
Hoe laat: 13.30 - 14.30 uur 
Door wie: Astrid van den Hondel

15 euro | groep 6 t/m 8 
Nwk

Theater$ 
Met een groep kinderen theater maken in een dag? 
Het kan! Samen met het team van REND Enter-
tainment & Dance ga je werken aan een complete 
voorstelling. Zingen, dansen en acteren. Met elkaar 
gaan we een prachtige voorstelling neerzetten. 
Dit alles rondom het thema ‘Sprookjes’. Lunch en 
drankjes inbegrepen. Zien we je daar?   
 
Waar: ‘t Blok, IJsermanpad 1 
Wanneer: Zondag 18 juni  
Hoe laat: 09.30 - 16.00 uur 
Door wie: Danielle en Ruben  
 (www.rendentertainment.nl)

12 euro | groep 6 t/m 8
Nwk

5 euro | groep 6 t/m 8
Nwk
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Leer ontwerpen met Canva!$ 
Ontwerpen zie je overal om je heen. Bijvoorbeeld die poster 
in de klas, de flyer van de sportvereniging of een verjaar-
dagskaart in je brievenbus. Alles is door iemand bedacht en 
gemaakt. Deze middag neemt vormgever Floor Soeteman 
je mee op reis door het ontwerpprogramma Canva. Hiermee 
maak je zelf heel makkelijk en snel de mooiste ontwerpen. 
Zo ontwerp je bijvoorbeeld een poster voor je sportclub, een 
eigen instapost of een toffe uitnodiging voor je verjaardag. In 
ruim een uur leer je wat je met het programma allemaal kunt. 
Zodat je daarna thuis, met een eigen gratis Canva-account, 
helemaal zelf kunt ontwerpen! 
 
Waar: PWA Brede School Esse Zoom, Donge 1  
 (ingang schuifdeuren) 
Wanneer: Donderdag 9 maart 
Hoe laat: 15.45 - 17.00 uur   
Door wie: Floor Soeteman (www.puurfloor.nl)

8 euro | groep 6 t/m 8
Nwk

Beeldhouwen$ 
Lijkt het je leuk om een eigen stenen beeldje te maken? In 
deze workshop leer je onder begeleiding van Ton en Elly de 
beitels en vijlen te gebruiken om een leuk figuur uit een stuk 
speksteen te halen. Nadat de vorm aangebracht is in de steen, 
ga je deze afwerken met schuurpapier. Hierdoor wordt de 
steen lekker glad en de kleur mooier. Hierna kun je het beeldje 
nog in de was zetten om hem mooi te laten glanzen.  Trek je 
oude kleren aan want tijdens het werken maak je veel stof. Wij 
zorgen voor wat te drinken met wat lekkers. Leuk als je komt. 
 
Waar: Atelier van Hoogdalem, Klein Hitland 4-7 
Wanneer: Zaterdag 6 en 13 mei 
Hoe laat: 13.00 - 14.30 uur 
Door wie: Elly Swets en Ton Haksteeg 
 
Zie interview op pagina 27.

10 euro | groep 6 t/m 8
Nwk
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Kunst en cultuur

Ontwerp je toekomst$ 
Dit is een oproep aan alle kinderen uit de Zuidplas! Wat mis jij in 
je woonplaats en hoe zorg je er voor dat dit duurzaam gebouwd 
kan worden? Een heuvel waarin je naar school kan gaan met 
een bos erop. Een waterval die stroom opwekt waar je vanaf 
kan glijden als het warm is. Ik ben benieuwd naar jouw waan-
zinnig fantastische gebouw. Gebruik je paddestoelenbakstenen, 
muren van wol en wc’s van oesterschelpen? Brainstorm over 
een ontwerp en werk het uit met de monoprint techniek. Wie 
weet kunnen we het voorleggen aan de burgemeester! 
 
Waar: Het Turfhuis, Oudersvrucht 5 
Wanneer: Donderdag 9 maart 
Hoe laat: 16.00 - 17.00 uur 
Door wie: Heleen Vlietstra

Spelletjesmiddag$ 
Met een leuk bordspel op tafel is het altijd gezellig! 
Schuif aan in het spellencafé en speel de leukste 
spellen: van Catan tot Stratego, Carcassonne of 
Monopoly... Er zijn meer dan 300 spellen om uit te 
kiezen en ook de bar is geopend voor lekkere hap-
jes en drankjes. Ga jij deze middag met de winst 
naar huis of kan je goed tegen je verlies? 😉 
 
Waar: The Game-Inn, Dorpsstraat 20  
Wanneer: Woensdag 3 mei 
Hoe laat: 14.30 - 17.00 uur 
Door wie: The Game-Inn (www.game-inn.nl)

3 euro | groep 7/8
Nwk

Schrijfgeheimen$ 
Iedereen heeft verhalen in zijn hoofd. Jij ook. Maar 
hoe krijg je ze op papier? Hoe trek je de lezer het 
verhaal in en hoe zorg je ervoor dat hij/zij het in 
één adem uitleest? Wil jij daar graag antwoorden 
op? Volg dan via BRAinS de workshop ´Schrijfge-
heimen´. Daar worden geheimen onthuld en krijg 
je tips en trucs. Deze workshop voor jongens én 
meiden wordt gegeven door een echte schrijfster. 
 
Waar: Ixieje, Oudersvrucht 1 
Wanneer: Maandag 20, 27 maart en 3 april 
Hoe laat: 16.00 - 17.00 uur 
Door wie: Anja Bout-Monteau  
 (www.anjaboutmonteau.nl)

6 euro | groep 7/8
Mrd

3 euro | groep 6 t/m 8
Mrd
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Songwriting$ 
Hoe begin je met het schrijven van een nummer? Wat komt 
er allemaal bij kijken, en wat kan je doen als je vastloopt? 
Deze en andere onderwerpen komen aan bod bij de workshop 
Songwriting, onder leiding van songwriter en zangdocent Evi 
Bosman. Je gaat aan de slag met opdrachten om je schrijfpro-
ces te kickstarten. Zelf creëren door het gebruik van verschil-
lende technieken en je ontvangt een aantal handige tips. Ook 
is er gelegenheid om eigen werk te spelen en feedback te 
ontvangen. 
 
Waar: MOZ-Art, Schubertstraat 50  
Wanneer: Donderdag 9 maart 
Hoe laat: 15.30 - 16.30 uur 
Door wie: Evi Bosman (www.moz-art-zuidplas.nl)

3 euro | groep 7/8
Nwk

Programmeren met Dash robots$ 
Wil je spelenderwijs leren programmeren? Geef je dan snel op 
voor deze leerzame activiteit waarbij je via speciale software 
leert om deze robot te programmeren. Je zult versteld staan 
van dat je verbeelding tot leven komt. Iedereen kan hiermee 
aan de slag onder begeleiding van de medewerkers van de 
bibliotheek. Let op! Er is beperkt plek. 
 
Waar: Het Turfhuis, Oudersvrucht 5 
Wanneer: Woensdag 19 april 
Hoe laat: 14.00 - 15.00 uur 
Door wie: Bibliotheek de Groene Venen  
 (www.bibliotheekdegroenevenen.nl)

3 euro | groep 7/8
Mrd



26

Kunst en cultuur

Pop Lab$ 
Lijkt het je helemaal te gek om in een echte popband te spelen 
maar heb je nog nóóit een instrument gespeeld? Of speel je 
al wel langer een instrument en wil je nu eens samen in een 
echte band spelen? Grijp dan nu je kans en doe mee met Pop 
Lab! Je gaat aan de slag met een bekend popnummer. Je leert 
dit niet alleen zingen, maar ook spelen op gitaar, toetsen, bas 
en drums! 
 
Waar: MOZ-Art, Schubertstraat 50 
Wanneer: Dinsdag 7 maart 
Hoe laat: 17.15 - 18.00 uur  
Door wie: Ruud Voesten (www.moz-art-zuidplas.nl)

3 euro | groep 7/8
Nwk

Hallo allemaal,
Ik ben Thomas Schouten, de kinder-

burgemeester van Zuidplas. Ik zit in groep 
8 van de Gideonschool (locatie Kroonkruid). De 

BRAinS activiteiten vind ik elke keer weer erg leuk om 
te doen. Het leukste vind ik het om nieuwe dingen uit 

te proberen. Afgelopen najaar heb ik meegedaan aan de 
activiteiten Houtbranden en Mooi presenteren en animeren 

met PowerPoint. Ik weet nu heel goed hoe ik voorwerpen 
kan laten bewegen in PowerPoint, erg handig straks voor 
op de middelbare school. Als het kan, zou ik nog wel een 

keer mee willen doen met sportklimmen! 

Veel plezier iedereen!
Thomas Schouten
Kinderburgemeester
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Ton Haksteeg & Elly 
Swets, Beeldhouwen
Hoe zijn jullie bij BRAinS 
terecht gekomen?
Met Open Monumentendag stellen wij altijd 
ons atelier open voor bezoekers. Wij laten 
dan de beelden zien die we gemaakt hebben. De laatste keer kwam Brian van BRAinS bij ons langs en 
hebben wij een leuk gesprek gehad over wat zij bij BRAinS allemaal doen aan activiteiten voor kinderen. 
We leren kinderen graag hoe je moet beeldhouwen en werken dus graag samen met BRAinS.

Wat is leuk aan beeldhouwen?
Je bent lekker bezig met je handen. Eerst ga je een mooi steen uitzoeken. Deze ga je bewerken door te 
hakken, vijlen, schuren en polijsten en langzaam ontstaat er iets moois. Je moet voor beeldhouwen wel 
wat geduld hebben. Maar als het beeldje af is, geef dat een fijn gevoel.  

Waarom is het goed als kinderen zich opgeven voor jullie kennisma-
kingslessen?
Wij denken dat kinderen heel creatief zijn en fantasievol en daardoor goed in staat zijn een leuk beeldje 
van steen te maken. Met je handen iets maken wat jezelf bedacht hebt is superleuk om te doen. En als het 
beeldje af is kun je het ergens neerzetten en er altijd naar kijken. 

Hebben jullie een leuke anekdote over beeldhouwen op jullie locatie?
In de zomer zetten we met warm weer onze bokken (werktafels) buiten om lekker in het zonnetje te 
beeldhouwen. Maar in de winter kan het soms best koud zijn in het atelier. Dan stoken we de houtkachel 
hoog op en zetten we onze bokken dicht bij de kachel om lekker warm te blijven. Je moet wel zorgen dat je 
snel bent en als eerste een plekje bij de kachel hebt bemachtigd want anders heb je de pech dat je verder 
van de kachel af sta en heb je het koud. 
 
Is beeldhouwen zwaar werk?
Voor beeldhouwen kun je diverse steensoorten gebruiken, van hele harde steensoorten tot zachtere 
steensoorten. Voor het bewerken van de hardere steensoorten heb je vaak elektrisch gereedschap nodig, 
maar de steensoorten die wij in het atelier gebruiken kun je bewerken met hamers en beitels of zelfs 
alleen met de vijlen. Dus iedereen kan met steen werken. Misschien ontdek je bij de kennismaking les wel 
dat je beeldhouwen heel leuk vindt en dat je het ook nog goed kan. Dan zou je misschien wel eens een 
beroemd kunstenaar kunnen worden. We hopen jullie snel te zien!

De activiteit Beeldhouwen van Ton en Elly staat op pagina 23.
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BRAinSMeestgestelde  
vragen

1. Hoe meld ik aan?
• Per kind.
• Alle activiteiten in 1 keer.
• Onbeperkt mag, maar let zelf op overlap.

2. Wat betekent het als er achter een 
activiteit ‘VOL’ staat bij aanmelding?
• De beschikbare plekken zijn op.
• Uw kind komt automatisch op de reservelijst.

3. Hoe betaal ik?
• GEPAST contant.
• Bij aanvang van de activiteit of bij de eerste van meerdere lessen. 
• Het bedrag genoemd in de brochure is het totaalbedrag van de activiteit. 

Heb jij al zin om je aan te melden voor de BRAinS- 
activiteiten? Kijk eerst nog even naar de antwoorden op 
de meestgestelde vragen in deze rubriek.

Heb je een andere vraag? Stuur dan een 
mailtje naar BRAinS@stzo.nl! 
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Sport 
In de categorie Sport vind je veel verschillende sportieve activiteiten.  

Van meedoen aan tennis, kickboksen of dansles tot een proefles zeilen. 
Welke sport vind jij het leukst? Je ontdekt het met deze cursussen van BRAinS!

Kabouters in beweging$ 
Laat je fantasie prikkelen en dans mee met de 
wonderlijke verhalen van Kabouters in beweging! 
Er worden leuke attributen ingezet die betrekking 
hebben op het dansverhaal en die tot de verbeel-
ding spreken. Word jij blij van muziek, bewegen en 
samen lol hebben? Meld je dan aan! 
 
Waar: Keijzerschool, Windvaan 4 
Wanneer: Maandag 8 en 15 mei 
Hoe laat: 16.00 - 17.00 uur 
Door wie: Maroesja van Baarle  
 (www.kaboutersinbeweging.nl)

Kaboutervolleybal$ 
Zit jij in groep 1 of 2 én speel je graag met een bal? 
Misschien wil je dan wel bij ons leren volleyballen! 
Op woensdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur is er 
kaboutervolleybal in de kleine zaal van Dorpshuis 
Swanla te Zevenhuizen. Samen met andere kinde-
ren lekker bewegen en door spelletjes kennisma-
ken met de leukste balsport. 
 
Waar: Dorpshuis Swanla,  
 Burgemeester Klinkhamerweg 86 
Wanneer: Woensdag 5 en 12 april 
Hoe laat: 16.00 - 17.00 uur 
Door wie: Michelle Bijl e.a. (www.zvhvolleybal.nl)

5 euro | groep 1/2
Zh

5 euro | 3 t/m 6 jaar
Mk



30

Sport

Rolling$ 
De rolschaatsvereniging Rolling ‘90 richt zich op bijna alle 
kanten van het rolschaatsen. Ze doen aan kunstrolschaatsen, 
showrijden en dansen op de rolschaats. En ze zijn hier ook nog 
eens erg goed in! Vind jij het leuk om te rolschaatsen, grijp dan 
nu je kans en meld je aan voor deze rolschaatsclinic van Rolling 
‘90. Neem zelf je rolschaatsen (of skeelers) mee! 
 
Waar: Dorpshuis Op Moer, Raadhuisstraat 40 
Wanneer: Donderdag 23, 30 maart en 6 april 
Hoe laat: 16.00 - 17.00 uur 
Door wie: Rolling ‘90 (www.rolling90.nl)

6 euro | groep 1 t/m 6
Mk

Basketbal$ 
Vind je het leuk om te basketballen? Doe dan mee met deze 
sportieve trainingen. Je leert een aantal balvaardigheden, 
zoals dribbels, passen en schoten. En wie weet lukt het je om 
de bal te ‘dunken’? De training wordt afgesloten met een korte 
wedstrijd. 
 
Waar: Sporthal Parkzoom, Iersestraat 15 
Wanneer: Woensdag 8, 15 en 22 maart 
Hoe laat: 17.30 - 18.30 uur 
Door wie: Basketbalvereniging de Waterdragers  
 (www.waterdragers.nl)

3 euro | groep 2/3
Nwk

opbrengst voor cadeaukast zuidplas
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Judo Nieuwerkerk$ 
Gun je kind judo! Bij judo leer je lekker stoeien zonder elkaar 
pijn te doen. Zonder trappen, schoppen of andere pijnlijke 
manieren leer je op een slimme en veilige manier elkaar naar 
de grond te krijgen om daar verder te stoeien. Judo is vooral 
samen lekker fysiek bezig zijn, elkaar helpen en samen resul-
taat boeken. Judo is een geweldige sport. Budoclub Geisha 
heeft het keurmerk van de Judo Bond Nederland.  
 
Waar: Gymzaal, Kroonkruid 107 (boven de school) 
Wanneer: Vrijdag 10, 17 en 24 maart 
Hoe laat: 16.30 - 17.30 uur  
Door wie: Cora van Kempen (www.budoclubgeisha.nl)

3 euro | vanaf 6 jaar
Nwk

Judo Moerkapelle$ 
Judo is een sport voor jong en oud en voor zowel meisjes als 
jongens. Duizenden judoka’s beoefenen in recreatieve sfeer 
met veel enthousiasme de judosport. Daarnaast is judo ook 
een Olympische wedstrijdsport. Tijdens de judoclinic maak je 
kennis met deze sport op een hele leuke manier en natuurlijk 
onder begeleiding van deskundige docenten. De informele en 
ongedwongen sfeer waar Jan Timmers voor staat, zorgt voor 
een persoonlijke touch in een fijne en veilige omgeving. 
 
Waar: Dorpshuis Op Moer, Raadhuisstraat 40 
Wanneer: Woensdag 15, 22 en 29 maart 
Hoe laat: 8+ jaar: 13.00 - 14.00 uur  
 5 t/m 7 jaar: 14.00 - 14.50 uur  
Door wie: Jan Timmers (www.timmerssport.nl)

3 euro | vanaf 5 jaar
Mk
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Sport

Rugby$ 
Stoere meiden én jongens gezocht. Kan je tegen een stootje 
en houd je van sport? Geef je dan nu op en neem al je vrienden 
mee. Trainer Alexander van Rugby Football Club Gouda komt 
speciaal voor jullie naar Moordrecht voor een kennismaking 
met deze gave sport waar respect, discipline en kameraad-
schap de kernwaarden zijn.  
 
Waar: Grasveld nabij Dokter van Westendorplaan 1 
Wanneer: Woensdag 7 en 14 juni 
Hoe laat: 14.00 - 15.00 uur 
Door wie: Alexander Anneveld (www.rfcgouda.eu)

Modern ballet$ 
Zit je in groep 3 t/m 5 en houd je van dansen? Dan 
is Dance Studio écht iets voor jou!  Bij modern bal-
let leer je over prachtige balletvoeten, een mooie 
houding, souplesse en dat alles natuurlijk in jouw 
mooiste balletpak.  
 
Waar: DNA Dance Studio, Sportlaan 3a 
Wanneer: Donderdag 16, 23 en 30 maart 
Hoe laat: 16.00 - 17.00 uur 
Door wie: DNA Dance Studio  
 (www.dnadancestudio.nl)

3 euro | groep 3 t/m 5
Mrd

Tennis Nieuwerkerk$ 
Kom kennismaken met de tennissport en het 
gezellige park van Tennisclub Nieuwerkerk. Tijdens 
deze les leer je, onder begeleiding van enkele 
selectieleden, de eerste kneepjes van deze sport 
onder de knie te krijgen. Sportschoenen met een 
glad profiel zijn verplicht. Doe je mee? 
 
Waar: Tennisclub Nieuwerkerk, Britse Zoom 
Wanneer: Vrijdag 2 juni 
Hoe laat: Groep 3/4: 16.30 - 17.30 uur  
 Groep 5/6: 17.30 - 18.30 uur 
Door wie: Tennisclub Nieuwerkerk  
 (www.tcnieuwerkerk.nl)

2  euro | groep 3 t/m 6
Nwk

6 euro | 6 t/m 9 jaar
Mrd
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Tennis Moordrecht$ 
Je gaat 3x meedoen aan een tennisclinic. Onder 
professionele begeleiding van onze superenthou-
siaste tennistrainer ga je de basisslagen van het 
tennis leren. Wij zorgen voor de rackets en als jij 
zorgt voor de sportkleding en sportschoenen (zon-
der noppen), dan maken we er een leuke clinic van. 
 
Waar: TV Moordrecht, Sportlaan 7 
Wanneer: Woensdag 5, 12 en 19 april 
Hoe laat: 15.00 - 16.00 uur 
Door wie: Tennisschool Davy Visser  
 (www.davyvisser.nl)

3 euro | groep 3 t/m 8
Mrd

Kick & fun$ 
Kickboksen is een veelzijdige zelfverdedigings-
sport, waarbij kracht, conditie en doorzettingsver-
mogen centraal staan. Tijdens de kickboks-clinic 
leer je op spelende wijs de basistechnieken van 
het kickboksen. Ook leer je met respect om te 
gaan met je lesgenoten, waardoor het niet alleen 
fysiek maar ook mentaal een uitdagende les is. Wij 
hebben handschoenen te leen, waardoor je zo mee 
kan doen met de les! 
 
Waar: Dorpshuis Op Moer, Raadhuisstraat 40 
Wanneer: Dinsdag 6, 13 en 20 juni 
Hoe laat: 18.30 - 19.30 uur 
Door wie: Soundfit (www.soundfit.nl)

3 euro | groep 3 t/m 8
Mk

Dans Zevenhuizen$ 
Houd jij van dansen? Kun jij nooit stilstaan als de muziek aan-
staat en vind je het heerlijk om te bewegen? Kom dan dansen 
met Rosalie van OSS Be Fit - Just Dance. Ontdek stoere moves 
op hedendaagse muziek. Iedereen is welkom! 
 
Waar: Gymzaal, Burgemeester Nederveenlaan 53 
Wanneer: Woensdag 10, 17 en 24 mei 
Hoe laat: Groep 6 t/m 8: 15.00 - 16.00 uur  
 Groep 3 t/m 5: 16.00 - 17.00 uur 
Door wie: Rosalie Kersbergen, OSS Be Fit - Just Dance

3 euro | groep 3 t/m 8
Zh
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Sport

Fitness$ 
Deze fitnesstrainingen voor kinderen zijn speciaal ontwikkeld 
voor kinderen tot 14 jaar. Tijdens deze groepslessen krijg je op 
een veilige manier te maken met alle trainingsmogelijkheden. 
Afwisselende circuittrainingen met verschillende materialen 
en sportieve spelletjes maken deze les een feest! Elke les is 
anders en we werken tegelijkertijd aan kracht, coördinatie 
en conditie. Onze coaches zorgen ervoor dat je al vanaf 6 jaar 
op een verantwoorde manier aan fitness kunt doen. Kracht-
trainingen (met het eigen lichaamsgewicht) kunnen de fitheid 
bevorderen, overgewicht bestrijden en voorkomen, prestaties 
op school verbeteren en zorgen voor een beter zelfbeeld en 
meer zelfvertrouwen! 
 
Waar: The Base, Nijverheidscentrum 4 
Wanneer: Dinsdag 21, 28 maart en 4 april 
Hoe laat: 16.00 - 16.45 uur 
Door wie: Edgar van Oosten, The Base Zevenhuizen

3 euro | groep 3 t/m 8
Zh

Hockey$ 
Sportieve jongens en meisjes opgelet! Weleens gehoord van 
de push of de flats? En wat dacht je van de drag, de scoop of 
de turn? Dit zijn allemaal coole hockeytechnieken. Maak kennis 
met deze leuke sport en kom naar de hockeyclinic van NHC de 
IJssel, een gezellige vereniging waar plezier voorop staat. In 3 
trainingen leer je de basistechnieken van het hockey en kun je 
je energie kwijt met op goal staan en een wedstrijdje spelen. 
 
Waar: NHC De IJssel, Sportpark Dorrestein 3 
Wanneer: Woensdag 10, 17 en 24 mei 
Hoe laat: 15.30 - 16.45 uur 
Door wie: NHC de IJssel

3 euro | groep 4 t/m 7
Nwk
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Schaken Nieuwerkerk$ 
Vind jij het leuk om het denkspel schaken te leren? Dan is dit je 
kans! In drie lessen worden de regels en de basisstrategieën 
van het schaakspel uitgelegd aan de hand van een stappen-
plan. Na de uitleg kun je zelf het geleerde uitproberen door te 
oefenen met opgaven. Het gaat natuurlijk over de loop van de 
stukken. Maar bijvoorbeeld ook over hoe je kunt openen en 
hoe je mat moet zetten. 1e les: loop van de stukken, 2e les: 
speciale regels, 3e les: aanvallen en verdedigen. Een ervaren 
jeugdschaakleider geeft deze lessen. 
 
Waar: ‘t Blok, IJsermanpad 1 
Wanneer: Dinsdag 7, 14 en 21 maart 
Hoe laat: 19.00 - 20.00 uur 
Door wie: Tjerk Tinga

6 euro | groep 4 t/m 8
Nwk

Schaken Moerkapelle$ 
Vind jij het leuk om het denkspel schaken te leren? Dan is dit je 
kans! In drie lessen worden de regels en de basisstrategieën 
van het schaakspel uitgelegd aan de hand van een stappen-
plan. Na de uitleg kun je zelf het geleerde uitproberen door te 
oefenen met opgaven. Het gaat natuurlijk over de loop van de 
stukken. Maar bijvoorbeeld ook over hoe je kunt openen en 
hoe je mat moet zetten. 1e les: loop van de stukken, 2e les: 
speciale regels, 3e les: aanvallen en verdedigen. Een ervaren 
jeugdschaakleider geeft deze lessen. 
 
Waar: Tropica, Nassaustraat 16 
Wanneer: Vrijdag 17, 24 en 31 maart 
Hoe laat: 18.45 - 19.45 uur 
Door wie: Marianne van Elteren (www.svmoerkapelle.nl)

6 euro | groep 4 t/m 7
Mk
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Sport

Zeilen$ 
De leukste sport van Nederland kun je gewoon proberen 
om de hoek! Bij Wavie kun je een proefles zeilen volgen van 
CWO-gecertificeerde instructeurs. We leren je alle beginselen 
van het zeilen op een ontspannen manier, zoals in een leuk 
spel of een wedstrijdje. In een Optimist ben jij de kapitein van 
je eigen schip en race je binnen de kortste keren over het wa-
ter. Omdat we op het water zijn is het natuurlijk wel belangrijk 
dat jij zwemdiploma A hebt behaald. 
 
Waar: Jachthaven Rottemeren, Rottekade 2A/B 
Wanneer: Zondag 4 óf 11 juni 
Hoe laat: 10.00 - 13.00 uur óf 14.00 - 17.00 uur 
Door wie: Zeilschool Wavie (www.wavie.nl)

12 euro | groep 4 t/m 8
Zh

Wedstrijdvissen$ 
Ben jij gek op vissen? Pak dan maar snel je vaste hengel en 
kom naar de Ringvaart voor een workshop wedstrijdvissen. 
De ervaren wedstrijdvissers van HZM zullen jullie deze middag 
een korte uitleg geven en een hengelcontrole uitvoeren. 
Daarna volgt een echte viswedstrijd, waarbij de vissers je met 
hun tips helpen om tot het beste resultaat te komen. Doe jij 
ook mee? 
 
Waar: Ringvaart nabij Opril 
Wanneer: Woensdag 14 juni 
Hoe laat: 14.30 - 16.00 uur 
Door wie: HSV Groot Rotterdam Afd. HZM

2 euro | groep 5 t/m 8
Zh
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Sport voor kinderen met autisme$ 
Kinderen met autisme hebben net als ieder ander kind talen-
ten. Bij het kiezen van een sport is het goed om daarnaar te 
kijken. Om tot de perfecte sport te komen is het goed om bij 
een vaste docent, tijdstip en locatie verschillende sporten te 
proberen. Dit kan nu! En bij genoeg animo komt er een ver-
volgprogramma. Er is beperkt plek, dus geef je snel op. 
 
Waar: Sporthal Parkzoom, Iersestraat 15 
Wanneer: Donderdag 6, 13 en 20 april  
Hoe laat: Groep 3 t/m 5: 15.00 - 15.50 uur  
 Groep 6 t/m 8: 16.00 - 16.50 uur 
Door wie: Sportstichting Zuidplas (www.actiefinzuidplas.nl)

6 euro | groep 6 t/m 8
Nwk

Snorkelen$ 
Ben jij geïnteresseerd in de wereld onder water en houd je van 
zwemmen? Kom een proefles snorkelen! Wij leren je bij-
voorbeeld hoe je makkelijk en veilig de mooiste schelpen kan 
opduiken of prachtige vissen kan bewonderen. Door de snorkel 
kan je constant ademhalen terwijl je met je duikbril alles onder 
water bekijkt. Maar juist ook stukjes duiken met je snorkel, 
zonder proestend boven te komen, hoort erbij. Heb je zelf al 
snorkelspullen? Bijvoorbeeld van vakantie. Neem die dan zeker 
mee! Indien je geen duikbril, snorkel en/of flippers hebt, geef 
dit dan door in de opmerkingen.  
 
Waar: Zwembad de Zuidplas, Sportlaan 3 
Wanneer: Woensdag 22 maart 
Hoe laat: 19.15 - 20.15 uur 
Door wie: Tara Graafland en Rens Reichard

2 euro | groep 5 t/m 8
Mrd
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Sport

Streetdance $ 
Deze lessen worden verzorgd door Linda Cramer, een enthou-
siaste docente met passie voor dansen. Naast bewegen staat 
plezier centraal! Tijdens de warming-up leren jullie meteen al 
een aantal basisstappen. Daarna wordt gestart met de cho-
reografie en elke les wordt afgesloten met een coolingdown. 
De dansen zijn geschikt voor beginners en gevorderden. Dans 
je mee? 
 
Waar: Con Musica, Sportpark Dorrestein 5  
 (tweede gebouw op het voetbalterrein) 
Wanneer: Vrijdag 10, 17 en 24 maart 
Hoe laat: 16.30 - 17.30 uur  
Door wie: Linda Cramer (www.explosiondance.nl)

Aikibudo$ 
Aikibudo maakt je niet alleen fysiek en mentaal 
sterker, maar is ook een leuke en sportieve manier 
om effectief te leren verdedigen tegen verschil-
lende aanvallen en meerdere aanvallers! Tijdens 
de lessen worden ook je motoriek en coördinatie 
op de proef gesteld en ontwikkeld. Zelfverdediging 
moet niet agressief zijn, maar wel effectief. Bij 
Aikibudo Nieuwerkerk wordt respectvol met elkaar 
getraind om op een verantwoorde maar leuke 
manier zelfverdediging te leren! 
 
Waar: Gymzaal Comenius, Fresiaveld 20 
Wanneer: Zondag 12, 19 en 26 maart 
Hoe laat: 10.30 - 12.00 uur 
Door wie: Thomas Boer e.a.  
 (www.aikibudonieuwerkerk.nl)

3 euro | groep 6 t/m 8
Nwk

Sportklimmen$ 
Wil je ook wel eens kennismaken met sportklim-
men op een echte klimwand? Of heb je het al eens 
gedaan, maar vond je het zo leuk dat je het nog 
eens wilt doen? Kom dan naar de gymzaal van 
het Comenius College, waar je diverse klimbanen 
mag uitproberen. We hebben 12 verschillende 
klimroutes van gemakkelijk tot moeilijk. Zorg voor 
prettig zittende kleding en gym- of turnschoenen. 
Tot ziens op het Comenius College! 
 
Waar: Gymzaal Comenius, Fresiaveld 20 
Wanneer: Donderdag 25 mei 
Hoe laat: 15.45 - 16.45 uur óf 16.45 - 17.45 uur 
Door wie: Dhr. Vader en leerlingen  
 Comenius College

2 euro | groep 6 t/m 8
Nwk

3 euro | groep 6 t/m 8
Nwk
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Waterpolo$ 
Deze dag staat alles in het teken van waterpolo! In deze 
training maak je op een speelse manier kennis met waterpolo. 
Alle facetten komen aan bod: conditietraining, baltechniek en 
speltactiek. Natuurlijk wordt er tot slot een kleine wedstrijd 
gespeeld. 
 
Waar: Zwembad de Zuidplas, Sportlaan 3 
Wanneer: Zaterdag 13 mei 
Hoe laat: 15.00 - 16.00 uur 
Door wie: Erik van Leeuwen e.a. (www.niemo.nl)

3 euro | groep 6 t/m 8
Mrd

Wedstrijdzwemmen$ 
Benieuwd wat wedstrijdzwemmen is? Geef je op voor een uur-
tje beter leren zwemmen. We gaan je onder andere uitleggen 
hoe je een keerpunt maakt. Wist je dat je bij de borstcrawl een 
koprol maakt? Verder zullen we aanwijzingen geven over de 
techniek. Kom gezellig meedoen. 
 
Waar: Zwembad de Zuidplas, Sportlaan 3 
Wanneer: Zaterdag 20 mei 
Hoe laat: 15.00 - 16.00 uur 
Door wie: Erik van Leeuwen e.a. (www.niemo.nl)

3 euro | groep 6 t/m 8
Mrd
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Welzijn

Welzijn 
In de categorie Welzijn vind je veel verschillende, leuke activiteiten.  

Van workshops over emoties en gevoelens tot kijkjes achter de schermen van 
bedrijven. Welke workshop of activiteit vind jij het leukst?  

Ontdek het zelf en schrijf je in!

Kijkje achter de schermen bij 
de dierenambulance$ 
De dierenambulance komt naar buurtschap Oud 
Verlaat! Kom ook een kijkje nemen en luister naar 
de verhalen van de begeleiders. Je krijgt ook een 
presentatie te zien over wat ze dagelijks doen. 
Natuurlijk mag je ook in de ambulance. Veel plezier! 
 
Waar: De Nessevliet, Wollefoppenweg 40 
Wanneer: Dinsdag 30 mei 
Hoe laat: 16.00 - 17.00 uur 
Door wie: Medewerkers Dierenambulance Gouda

Kijkje achter de schermen bij 
de brandweer$ 
Wil jij meer weten over de brandweer? Kom dan 
deze middag naar de brandweerkazerne in Ze-
venhuizen. Je krijgt een rondleiding in de kazerne. 
Zo kun je de brandweerpakken en uitrusting van 
dichtbij bekijken en natuurlijk de brandweerwagen. 
Verder leggen de brandweerlieden uit wat ze naast 
branden blussen nog meer doen en krijg je de 
gelegenheid om eens een echte brandweerslang 
te bedienen. 
 
Waar: Brandweerkazerne, Opril 1 
Wanneer: Woensdag 19 april 
Hoe laat: Vanaf 13.30 uur 
Door wie: Jeugdbrandweer Zevenhuizen  
 (www.vrhm.nl)

1 euro | groep 3 t/m 8
Zh

1 euro | groep 1 t/m 8
Zh

40
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Kijkje achter de schermen bij  
de politie$ 
Wil jij meer weten over de politie? Kom dan deze woensdag-
middag naar de Wingerd Beethovenlaan. Speciaal voor BRAinS 
komen de wijkagenten van Zuidplas hier namelijk op bezoek. 
De agenten kunnen al jouw vragen over de politie beant-
woorden, maar reken erop dat ze jou ook vragen gaan stellen 
tijdens hun interactieve quiz. Ook zullen jullie een kleine sport-
test krijgen, voor een politieagent is het namelijk belangrijk om 
een goede conditie te hebben. Kom jij laten zien hoe goed je al 
op kan drukken of hoe snel je een bal kan verplaatsen? Verder 
zullen er tijdens deze middag verschillende politievoertuigen 
aanwezig zijn waar je samen met de agenten een kijkje gaat 
nemen en misschien onder begeleiding wel even achter het 
stuur mag plaatsnemen. Kom je ook? Geef je snel op! 
 
Waar: Wingerd, Van Beethovenlaan 35 
Wanneer: Woensdag 31 mei 
Hoe laat: 13.30 - 15.00 óf 15.30 - 17.00 uur 
Door wie: Wijkagenten Zuidplas (www.politie.nl)

1 euro | groep 3 t/m 8
Nwk

Kijkje achter de schermen bij  
de reddingsbrigade$ 
De Waddinxveense Reddingsbrigade komt je deze middag 
vertellen hoe je een echte ‘lifeguard’ kunt worden. Je begint als 
junior redder, maar wat moet je dan allemaal leren? Wat kun je 
doen als iemand in het water valt of juist niet? Hoe herken je 
waar de zee gevaarlijk is? Onze ‘lifeguards’ zullen je antwoord 
geven op al deze vragen. Ook leer je zelf reddingsmiddelen, zo-
als een reddingsklos, te gebruiken. Nederland is een land met 
veel water, dus je weet maar nooit Wanneer dit van pas komt. 
En wie weet ben je zo enthousiast geworden en word jij onze 
toekomstige ‘lifeguard’? 
 
Waar: KC Koningskwartier, Ryckevelde 1  
Wanneer: Woensdag 24 mei 
Hoe laat: 14.30 - 16.00 uur 
Door wie: Reddingsbrigade  
 (www.reddingsbrigadewaddinxveen.nl)

2 euro | groep 3 t/m 8
Zh

opbrengst voor cadeaukast zuidplas
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opbrengst voor cadeaukast zuidplas

Kijkje achter de schermen bij  
de makelaar$ 
Misschien hebben jouw ouders weleens een huis gekocht of 
verkocht waardoor je weet wat een makelaar is. Máár ben jij al 
een keer bij de makelaar op kantoor geweest? Kom met BRAinS 
eens bij ons binnenkijken! We laten je ons kantoor zien en gaan 
je kort vertellen wat een makelaar eigenlijk de hele dag doet. 
Daarna gaan we als echte makelaar op pad om een huis te ‘be-
zichtigen’. Wat hier allemaal bij komt kijken, vertellen we je deze 
middag. Nieuwsgierig geworden, geef je dan nu op!  
Waar: Perdijk Makelaardij, Dorpsstraat 146 
Wanneer: Maandag 17 april 
Hoe laat: 16.00 - 17.30 uur 
Door wie: Team Perdijk (www.perdijkmakelaardij.nl)

Kijkje achter de schermen bij 
de bank$ 
Kom kijken in de kluis, geld tellen en leer ook meer 
van bijvoorbeeld pinnen en reclame (groep 4 en 5) en 
sparen en vals geld (groep 6 en 7) bij uw zelfstandig 
adviseur RegioBank Veldsink-Veerman. Deze middag 
krijg je allerlei tips hoe om te gaan met geld. Iedereen 
krijgt iets leuks mee naar huis. Graag tot ziens.  
Waar: Veldsink-Veerman, Dorpsstraat 200 
Wanneer: Woensdag 29 maart 
Hoe laat: Groep 4/5: 13.30 - 15.00 uur  
 Groep 6/7: 15.30 - 17.00 uur 
Door wie: Zelfstandig adviseur Regiobank  
 Veldsink-Veerman (www.regiobank.nl)

1 euro | groep 4 t/m 7
Zh

Hoe kom je aan geld?$ 
Ben je ook benieuwd hoe je aan geld kunt komen? 
Deze middag, in de ‘Week van het geld’, kun je er 
veel over leren. We gaan het hebben over hoe geld 
wordt gemaakt, vals geld en valse internetsites. 
Maar ook over hoe je geld kunt verdienen en Wan-
neer ga je er eigenlijk iets van kopen? 
 
Waar: De Loofboom, Schoolstraat 32 
Wanneer: Groep 5/6: Dinsdag 28 maart  
 Groep 7/8: Donderdag 30 maart 
Hoe laat: 16.00 - 16.45 uur 
Door wie: Anita Markus (www.stzo.nl)

gratis | groep 5 t/m 8
Nwk

2 euro | groep 6 t/m 8
Zh

opbrengst voor cadeaukast zuidplas
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Kijkje achter de schermen  
bij de kwekerij$ 
Vraag jij je ook wel eens af, als je langs die grote 
glazen kassen in de polder rijdt, wat er zich daar al-
lemaal afspeelt? Kom een kijkje nemen bij Kwekerij 
Mostert Nieuwerkerk BV, een potplantenkwekerij 
die groene kamerplanten kweekt voor de Europese 
markt. Tijdens een rondleiding zullen wij je alle ‘ins 
en outs’ van onze kwekerij en webshop vertellen. 
Daarnaast zullen we ook zelf onze handen uit de 
mouwen steken. Aan het einde van de middag loop 
jij de kas uit met groene vingers en goodiebag.  
 
Waar: Kwekerij Mostert, Tweede Tochtweg 98 
Wanneer: Woensdag 12 april 
Hoe laat: 14.30 - 15.45 uur 
Door wie: Kwekerij Mostert (www.PLNTS.com)

1 euro | groep 5 t/m 8
Nwk

Kijkje achter de schermen bij  
boer & buurt$ 
Wil jij weten hoe aardappelen en wortelen groeien? 
Kom dan langs bij Boer & Buurt. We nemen je mee 
naar de plek waar veel verschillende groenten 
groeien. We telen hier het lekkerste eten voor jou, 
je vrienden, je vriendinnen en de papa’s en mama’s. 
Deze middag gaan we samen pompoenen of bonen 
zaaien en prei of kool planten. Daarna drinken we 
samen limonade met iets lekkers. In september 
mag je terugkomen om zelf te oogsten. 
 
Waar: Boer & Buurt, Eendrachtsweg 1 
Wanneer: Woensdag 10 mei 
Hoe laat: 14.30 - 16.00 uur 
Door wie: Vrijwilligers Boer & Buurt  
 (www.boerenbuurt.nl)

4 euro | groep 4 t/m 8
Zh

Kijkje achter de schermen  
bij de imker$ 
Kom een keer langs bij imker Co Bos. Hij zorgt ervoor dat de 
bijen het naar hun zin hebben, zodat ze honing maken. Natuur-
lijk zal hij je vertellen en laten zien hoe dat in z’n werk gaat. 
Ook ga je een insectenhotel maken! 
 
Waar: Hoofdweg Zuid t.h.v. nummer 12 
Wanneer: Woensdag 28 juni 
Hoe laat: 15.00 - 16.00 uur 
Door wie: Co Bos e.a.

3 euro | groep 6 t/m 8
Nwk

opbrengst voor cadeaukast zuidplas
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EHBO$ 
EHBO is erg belangrijk. Ook jij kunt veel goeds doen en we 
willen je op weg helpen met de eerste kennis van EHBO. We 
laten je zelf oefenen, zodat het begrijpelijk te leren is. Je bent 
van harte welkom. 
 
Waar: Rehoboth, Windvaan 8 
Wanneer: Dinsdag 7 en 14 maart 
Hoe laat: 16.00 - 17.00 uur 
Door wie: Inge Ligthelm

Repair kids$ 
Soms gaan dingen kapot en doen ze het niet meer, 
gooi je ze dan weg? Of zou repareren beter en 
leuker zijn? In drie bijeenkomsten leren we hoe 
je apparaten open kunt maken, het probleem te 
vinden en vooral hoe het op te lossen. Vrijwilligers 
van het SAZ Repair Café Zuidplas zijn erbij, leggen 
uit en helpen. Jullie gaan vooral zelf aan de slag. 
Een schemerlamp die geen licht geeft, een lekke 
fietsband en iets wat je zelf van thuis meebrengt. 
Ervaring hoeft zeker niet, nieuwsgierigheid is 
gewenst. 
 
Waar: Dorpshuis Swanla,  
 Burgemeester Klinkhamerweg 86 
Wanneer: Donderdag 16, 23 en 30 maart 
Hoe laat: 16.00 - 17.00 uur 
Door wie: SAZ Repair Café Zuidplas

5 euro | groep 6 t/m 8
Zh

Moodboard: wat maakt mijn 
vakantie geweldig?!$ 
Stichting Humanitas Home-Start Zuidplas geeft 
gezinnen met opgroeiende kinderen en zwangere 
moeders een steuntje in de rug en luisterend oor. 
Home-Start werkt met ervaren vrijwilligers, die 
een Home-Start gezin voor een langere periode 
ondersteunen. Op deze dinsdagavond willen we 
een leuke interessante workshop aanbieden. Dus 
lijkt het je leuk om te leren een moodboard te 
maken, meld je dan gauw aan. 
 
Waar: ‘t Blok, IJsermanpad 1 
Wanneer: Dinsdag 7 maart 
Hoe laat: 19.15 - 21.15 uur (inloop 19.00 uur) 
Door wie: Jaime Hendriksen, Stichting Humanitas  
 (www.home-start.nl/zuidplas)

gratis | ouders/verzorgers
Nwk

4 euro | groep 5 t/m 8
Mk
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Leren omgaan met faalangst$ 
Dit lukt mij nooit. Ik haal toch een onvoldoende. Iedereen vindt 
mij dom. Herken je dit? Denk je regelmatig dat je iets niet kan? 
Zie je er huizenhoog tegenop als je een spreekbeurt moet 
houden in de klas? Ben je bang voor de reacties van andere 
kinderen? Dit heet faalangst en het kan best lastig zijn om 
hiermee om te gaan. Ervaar je faalangst en wil je leren om hier 
beter mee om te gaan? Schrijf dan nu in voor de leuke intro-
ductielessen van de training “Leren omgaan met faalangst”. Je 
gaat samen met de andere kinderen* ontdekken wat faalangst 
eigenlijk is en hoe je ermee om kunt leren gaan. In de tweede 
bijeenkomst, kan je vader of moeder ook meetrainen, zodat 
die ook weet wat jij hebt geleerd. (*maximaal 4 kinderen) 
 
Waar: Fun4learning, Zeemanstraat 53 
Wanneer: Maandag 6 en 13 maart óf  
 woensdag 8 en 15 maart 
Hoe laat: 18.30 - 20.00 uur (ma) 14.30 - 16.00 uur (wo) 
Door wie: Karin Morsch, trainer/coach van fun4learning 

15 euro | groep 6 t/m 8
Nwk

Young and Mindfull$ 
Even stoppen met doorgaan. Er is veel drukte in en om ons 
heen en we krijgen op een dag nogal wat informatie. We heb-
ben vaak ‘een vol hoofd’ en spanning in ons lijf. We moeten de 
hele dag van alles, kunnen ons niet zo goed concentreren, zijn 
onrustig en moe. Jouw ‘AAN-knop’ doet het wel, maar waar 
zit de ‘PAUZE-knop’? Mindfulness is eigenlijk niets anders 
dan bewust aanwezig zijn. Door hiermee te oefenen, leren we 
aandacht te geven aan onszelf zonder te oordelen. Hierdoor 
kunnen we beter omgaan met gevoelens, gedachten en de 
wereld om ons heen.  
Waar: Kerklaan 48 (privéadres) 
Wanneer: Woensdag 29 maart 
Hoe laat: 14.30 - 16.00 uur 
Door wie: Jessica Wiekeraad  
 (www.jessicacoacht.nl)

5 euro | groep 5 t/m 8
Nwk
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BRAinS XL 
In deze categorie vind je activiteiten voor leerlingen op het middelbaar  

onderwijs. Voor welke stoere cursus of workshop schrijf jij je in?

Tang soo do$ 
Tang soo do is een traditionele Koreaanse verde-
digingskunst. Tijdens de trainingen ontwikkelen 
we lichaam en geest en maken we deze weer-
baar. Typerend voor Tang soo do zijn de vliegende 
trappen en razendsnelle handen. Discipline en 
doorzettingsvermogen zijn nodig om deze mooie 
sport te beoefenen. Wil jij kennismaken met Tang 
soo do en ben je 8 jaar of ouder? Geef je dan snel 
op voor deze clinic onder de deskundige leiding van 
Timmers sport. We trainen op blote voeten. 
 
Waar: Dorpshuis Swanla,  
 Burgemeester Klinkhamerweg 86 
Wanneer: Dinsdag 4, 11 en 18 april 
Hoe laat: 19.30 - 20.30 uur 
Door wie: Jan Timmers (www.timmerssport.nl)

Jeugdbrandweer$ 
Iedere woensdagavond oefent de jeugdbrandweer 
van Zevenhuizen bij de brandweerkazerne of in de 
omgeving ervan. We oefenen bijvoorbeeld hoe je 
het beste een brand kan blussen of hoe je moet 
reanimeren. Ook neemt de ploeg regelmatig deel 
aan wedstrijden. Als je meer wilt weten, kijk dan 
op www.jeugdbrandweer.nl. En ben je 12 jaar of 
ouder? Geef je dan snel op en ervaar zelf hoe het is 
om onderdeel van het jeugdbrandweerteam te zijn! 
 
Waar: Brandweerkazerne, Opril 1 
Wanneer: Woensdag 15 en 22 maart 
Hoe laat: 19.00 - 20.00 uur 
Door wie: Jeugdbrandweer Zevenhuizen 
 (www.vrhm.nl)

2 euro
Zh

3 euro 
Zh

opbrengst voor cadeaukast zuidplas
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Spelletjesmiddag  
Met een leuk bordspel op tafel is het altijd gezellig! Schuif aan 
in het spellencafé en speel de leukste spellen: van Catan tot 
Stratego, Carcassonne of Monopoly... Er zijn meer dan 300 
spellen om uit te kiezen en ook de bar is geopend voor lekkere 
hapjes en drankjes. Ga jij deze middag met de winst naar huis 
of kan je goed tegen je verlies? 😉 
 
Waar: The Game-Inn, Dorpsstraat 20  
Wanneer: Woensdag 3 mei 
Hoe laat: 14.30 - 17.00 uur 
Door wie: The Game-Inn (www.game-inn.nl)

3 euro
Nwk

DJ workshop$ 
Wil jij DJ worden? Ben jij de nieuwe Martin Garrix of wil je het 
gewoon een keer uitproberen? Kom dan naar de DJ workshop! 
In deze workshop leer je van een ervaren DJ hoe je muziek 
aan elkaar mixt en hoe een echte DJ-set werkt. Iedereen kan 
meedoen en na afloop ontvang je een DJ-certificaat. 
 
Waar: Tropica, Nassaustraat 16 
Wanneer: Vrijdag 14 april 
Hoe laat: 16.00 - 17.00 uur 
Door wie: Linda Blotenburg (www.djkids.nl)

5 euro
Mk
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Songwriting$ 
Hoe begin je met het schrijven van een nummer? Wat komt 
er allemaal bij kijken, en wat kan je doen als je vastloopt? 
Deze en andere onderwerpen komen aan bod bij de workshop 
Songwriting, onder leiding van songwriter en zangdocent Evi 
Bosman. Je gaat aan de slag met opdrachten om je schrijfpro-
ces te kickstarten. Zelf creëren door het gebruik van verschil-
lende technieken en je ontvangt een aantal handige tips. Ook 
is er gelegenheid om eigen werk te spelen en feedback te 
ontvangen. 
 
Waar: MOZ-Art, Schubertstraat 50  
Wanneer: Donderdag 9 maart 
Hoe laat: 16.30 - 18.00 uur 
Door wie: Evi Bosman (www.moz-art-zuidplas.nl)

3 euro
Nwk

Pop Lab$ 
Lijkt het je helemaal te gek om in een echte popband te spelen 
maar heb je nog nóóit een instrument gespeeld? Of speel je 
al wel langer een instrument en wil je nu eens samen in een 
echte band spelen? Grijp dan nu je kans en doe mee met Pop 
Lab! Je gaat aan de slag met een bekend popnummer. Je leert 
dit niet alleen zingen, maar ook spelen op gitaar, toetsen, bas 
en drums! 
 
Waar: MOZ-Art, Schubertstraat 50 
Wanneer: Dinsdag 7 maart 
Hoe laat: 18.15 - 19.00 uur 
Door wie: Ruud Voesten (www.moz-art-zuidplas.nl)

3 euro
Nwk
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Leren omgaan met faalangst$ 
Dit lukt mij nooit. Ik haal toch een onvoldoende. Iedereen vindt 
mij dom. Herken je dit? Denk je regelmatig dat je iets niet kan? 
Zie je er huizenhoog tegenop als je een spreekbeurt moet 
houden in de klas? Ben je bang voor de reacties van andere 
kinderen? Dit heet faalangst en het kan best lastig zijn om 
hiermee om te gaan. Ervaar je faalangst en wil je leren om hier 
beter mee om te gaan? Schrijf dan nu in voor de leuke intro-
ductielessen van de training “Leren omgaan met faalangst”. Je 
gaat samen met de andere kinderen* ontdekken wat faalangst 
eigenlijk is en hoe je ermee om kunt leren gaan. In de tweede 
bijeenkomst, kan je vader of moeder ook meetrainen, zodat 
die ook weet wat jij hebt geleerd. (*maximaal 4 kinderen) 
 
Waar: Fun4learning, Zeemanstraat 53 
Wanneer: Maandag 6 en 13 maart óf  
 woensdag 8 en 15 maart 
Hoe laat: 18.30 - 20.00 uur (ma) 14.30 - 16.00 uur (wo) 
Door wie: Karin Morsch, trainer/coach van fun4learning 

15 euro
Nwk

Aikibudo$ 
Aikibudo maakt je niet alleen fysiek en mentaal sterker, maar 
is ook een leuke en sportieve manier om effectief te leren ver-
dedigen tegen verschillende aanvallen en meerdere aanval-
lers! Tijdens de lessen worden ook je motoriek en coördinatie 
op de proef gesteld en ontwikkeld. Zelfverdediging moet niet 
agressief zijn, maar wel effectief. Bij Aikibudo Nieuwerkerk 
wordt respectvol met elkaar getraind om op een verantwoor-
de maar leuke manier zelfverdediging te leren! 
 
Waar: Gymzaal Comenius, Fresiaveld 20 
Wanneer: Zondag 12, 19 en 26 maart 
Hoe laat: 10.30 - 12.00 uur 
Door wie: Thomas Boer e.a. (www.aikibudonieuwerkerk.nl)

3 euro
Nwk
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BRAinS

Samenwerking
BRAinS is een samenwerkingsproject van de gemeente Zuidplas, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, 
lokale verenigingen, culturele instellingen, particulier initiatief en Stichting ZO! 

Aan BRAinS voorjaar 2023 werken mee:
Gemeente Zuidplas, De Terp, Gideonschool, PWA school, Elim, Wingerd, Montessori, De Loofboom, TVO, Co-
menius College, De Eendragt, ‘t Reigerbos, KC Koningskwartier, De Nessevliet, Meester Lalleman, Ixieje, St. 
Jozef, Keijzerschool, Rehobothschool, ‘t Blok, Gymzaal Kroonkruid, Sporthal Parkzoom, Dorpshuis Swanla, 
Gymzaal Burgemeester Nederveenlaan, Het Turfhuis, Zwembad de Zuidplas, Dorpshuis Op Moer, Tropica, 
Gerda Schilt, Bakker Ammerlaan, Ilse Murel, Alicia Gil Mataix, Floor Soeteman, Esther de Ruiter, Mevrouw 
van Veen, Ingrid Bovekerk-van de Vlugt, Henrike de Goede, Gina Ketelaars, Team de Blokkies, Edith ten 
Hoor, Tanja Verstoep, Exotus Serpenti, Scouting Nieuwerkerk, Yvonne Kervezee, Michelle Heij, Vrijwilligers 
De IJsselkids, Mattijs Rooker, Jet Hertog, Karin Molenaar, Linda Blotenburg, Emmy Verkerke, Wim Roskam, 
Stichting Molen Kortenoord, Cupcakes voor Kids, Roos Braam-Wegman, Maren Slijkhuis, Teuneke Beusink, 
Tinica Baltazar, Astrid van den Hondel, REND Entertainment, Elly Swets en Ton Haksteeg, Heleen Vlietstra, 
The Game-Inn, Anja Bout-Monteau, Bibliotheek de Groene Venen, Docenten MOZ-Art, Maroesja van Baarle, 
Michelle Bijl, Rolling ‘90, Basketbalvereniging de Waterdragers, Jan Timmers, Cora van Kempen, Alexander 
Anneveld, DNA Dance Studio, Tennisclub Nieuwerkerk, Tennisschool Davy Visser, Soundfit, Rosalie Kers-
bergen, Edgar van Oosten, NHC de IJssel, Marianne van Elteren, Tjerk Tinga, Zeilschool Wavie, HSV Groot 
Rotterdam Afd. HZM, Tara Graafland, Rens Reichard, Sportstichting Zuidplas, Linda Cramer, Thomas Boer, 
Dhr. Vader, leerlingen Comenius College, Erik van Leeuwen, Inge Ligthelm, SAZ Repair Café Zuidplas, Mede-
werkers Dierenambulance Gouda, Reddingsbrigade  Waddinxveen, Wijkagenten Zuidplas, Jeugdbrandweer 
Zevenhuizen, Zelfstandig adviseur Regiobank Veldsink-Veerman, Team Perdijk, Vrijwilligers Boer & Buurt, 
Kwekerij Mostert, Co Bos, Jessica Wiekeraad, Karin Morsch, Jaime Hendriksen en Stichting ZO!

Start activiteiten: medio maart 2023. Aanmelden tot uiterlijk 
maandag 30 januari 2023 via www.mijnbrains.nl

NOTEER HIER WELKE CURSUSSEN JE GRAAG WILT DOEN!

Met BRAinS maak je op een laagdrempelige manier kennis met o.a. allerlei sporten. Hiermee wordt een 
bijdrage geleverd aan één van de ambities van het Sportakkoord gemeente Zuidplas, waar wordt samen-
gewerkt door sportverenigingen, onderwijs, gemeente, ondernemers, de Sportstichting en Stichting ZO! 
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Kunst & Cultuur
Circus bambino | Nwk | 3 t/m 6 jaar | 10 euro
Heel Zuidplas bakt | Zh | groep 1/2 | 2 euro
Fotoshoot; (...) model! | Nwk | groep 1/2 én 7/8 | 5 euro
Tekenen en schilderen | Mrd | groep 1 t/m 3 | 12 euro
Moederdag/Vaderdag | Nwk | groep 1 t/m 5 | 6 euro
Fantasie (...) theaterworkshop | Zh | groep 2 t/m 4 | 5 euro
Engelse les | Nwk | groep 3 t/m 5 | 12 euro
Tekenkunst | Mk | groep 3 t/m 5 | 12 euro
Bingo | Nwk | groep 3 t/m 5 | 5 euro
Zeepotje | Nwk | groep 3 t/m 8 | 8 euro
Manga stripfiguur tekenen | Zh | groep 3 t/m 8 | 12 euro 
Kijkdoos maken | Nwk | vanaf groep 3 | 2 euro
Blokkies | Nwk | groep 3 t/m 8 | 2,50 euro
Maak je eigen (...) raamhanger! | Nwk | gr. 3 t/m 8 | 8 euro
Moluks bakken | Mrd | groep 3 t/m 8 | 3 euro
Piano | Mrd | groep 3 t/m 8 | 10 euro
Reptielen | Nwk | groep 3 t/m 8 | 2 euro
Scouting | Nwk | groep 3 t/m 8 | 2 euro
Voederkrans | Nwk | groep 4 t/m 8 | 12 euro
Glitter-tattoos | Zh | groep 4 t/m 8 | 5 euro
Pasen in de speeltuin | Nwk | vanaf groep 4 | 2 euro
Goochelen | Mrd | groep 5 t/m 8 | 4 euro
Maak (...) voorjaarsslinger! | Mk | gr. 5 t/m 8 | 8 euro
Handletteren | Mrd | groep 5 t/m 8 | 8 euro
Theaterworkshop | Zh | groep 5 t/m 8 | 5 euro
Wenskaarten maken | Nwk | groep 5 t/m 8 | 3 euro
Houtbranden | Nwk | groep 5 t/m 8 | 2 euro
DJ workshop | Mk | groep 5 t/m 8 | 5 euro
Mandala tekenen | Nwk | groep 5 t/m 8 | 12 euro
Vogels | Mrd | groep 5 t/m 8 | 2 euro  
Molen en pannenkoek | Nwk | groep 5 t/m 8 | 1 euro
Stopmotion | Mrd | groep 5 t/m 8 | 8 euro
Kinderdisco | Zh | groep 5 t/m 8 | 3 euro 
Paascupcakes maken | Nwk | groep 5 t/m 8 | 4 euro
Maak je eigen mok! | Mk | groep 6 t/m 8 | 10 euro
Koken | Nwk | groep 6 t/m 8 | 10 euro
Je eigen schilderij! | Mrd | groep 6 t/m 8 | 7 euro
Lipgloss maken | Nwk | groep 6 t/m 8 | 5 euro
Op reis door Spanje | Nwk | groep 6 t/m 8 | 15 euro
Theater | Nwk | groep 6 t/m 8 | 12 euro
Beeldhouwen | Nwk | groep 6 t/m 8 | 10 euro
Canva | Nwk | groep 6 t/m 8 | 8 euro
Ontwerp je toekomst | Mrd | groep 6 t/m 8 | 3 euro 
Spelletjesmiddag | Nwk | groep 7/8 | 3 euro 
Schrijfgeheimen | Mrd | groep 7/8 | 6 euro
Programmeren met Dash robots | Mrd | groep 7/8 | 3 euro 
Songwriting | Nwk | groep 7/8 | 3 euro 
Pop Lab | Nwk | groep 7/8 | 3 euro 

Sport
Kabouters in beweging | Mk | 3 t/m 6 jaar | 5 euro
Kaboutervolleybal | Zh | groep 1/2 | 5 euro
Rolling | Mk | groep 1 t/m 6 | 6 euro
Basketbal | Nwk | groep 2/3 | 3 euro
Judo Moerkapelle | Mk | vanaf 5 jaar | 3 euro
Judo Nieuwerkerk | Nwk | vanaf 6 jaar | 3 euro
Rugby | Mrd | vanaf 6 t/m 9 jaar | 6 euro
Modern ballet | Mrd | groep 3 t/m 5 | 3 euro
Tennis Nieuwerkerk | Nwk | groep 3 t/m 6 | 2 euro
Tennis Moordrecht | Mrd | groep 3 t/m 8 | 3 euro
Kick & fun | Mk | groep 3 t/m 8 | 3 euro 
Dans Zevenhuizen | Zh | groep 3 t/m 8 | 3 euro 
Fitness | Zh | groep 3 t/m 8 | 3 euro
Hockey | Nwk | groep 4 t/m 7 | 3 euro
Schaken Moerkapelle | Mk | groep 4 t/m 7 | 6 euro
Schaken Nieuwerkerk | Nwk | groep 4 t/m 8 | 6 euro
Zeilen | Zh | groep 4 t/m 8 | 12 euro
Wedstrijdvissen | Zh | groep 5 t/m 8 | 2 euro  
Snorkelen | Mrd | groep 5 t/m 8 | 2 euro  
Sport voor kinderen met autisme | Nwk | groep 6 t/m 8 | 6 euro
Streetdance  | Nwk | groep 6 t/m 8 | 3 euro
Aikibudo | Nwk | groep 6 t/m 8 | 3 euro
Sportklimmen | Nwk | groep 6 t/m 8 | 2 euro
Wedstrijdzwemmen | Mrd | groep 6 t/m 8 | 3 euro
Waterpolo | Mrd | groep 6 t/m 8 | 3 euro

Welzijn
Kijkje (...) bij de dierenambulance | Zh | groep 1 t/m 8 | 1 euro
Kijkje (...) bij de brandweer | Zh | groep 3 t/m 8 | 1 euro
Kijkje (...) bij de reddingsbrigade | Zh | groep 3 t/m 8 | 2 euro  
Kijkje (...) bij de politie | Nwk | groep 3 t/m 8 | 1 euro
Kijkje (...) bij de makelaar | Zh | groep 6 t/m 8 | 2 euro
Kijkje (...) bij de bank | Zh | groep 4 t/m 7 | 1 euro
Hoe kom je aan geld? | Nwk | groep 5 t/m 8 | gratis
Kijkje (...) bij de imker | Nwk | groep 6 t/m 8 | 3 euro
Kijkje (...) bij de kwekerij | Nwk | groep 5 t/m 8 | 1 euro
Kijkje (...) boer & buurt | Zh | groep 4 t/m 8 | 4 euro
EHBO | Mk | groep 5 t/m 8 | 4 euro
Repair kids | Zh | groep 6 t/m 8 | 5 euro
Moodboard (...) | Nwk | ouders/verzorgers | gratis
Young and Mindfull | Nwk | groep 5 t/m 8 | 5 euro
Leren omgaan met faalangst | Nwk | groep 6 t/m 8 | 15 euro

BRAinS XL  
leerlingen voortgezet onderwijs
Tang soo do | Zh | 3 euro
Jeugdbrandweer | Zh | 2 euro  
DJ workshop | Mk | 5 euro
Spelletjesmiddag | Nwk | 3 euro 
Songwriting | Nwk | 3 euro 
Pop Lab | Nwk | 3 euro 
Aikibudo | Nwk | 3 euro
Leren omgaan met faalangst | Nwk | 15 euro

JE MAG JE AANMELDEN VOOR ACTIVITEITEN
 IN ALLE DORPEN

Meld je aan op 
mijnbrains.nl
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Activiteitenoverzicht



Aanmelden tot uiterlijk
maandag 30 januari 2023 via

www.mijnbrains.nl 


