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Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 

Daar is die dan weer. De nieuwe brochure van 
BRAinS, voor een najaar met leuke en bijzondere 
activiteiten. Een mooie traditie. En de voorpret 
begint nu al, bij het kiezen van wat je gaat doen. 
Waar kijk jij het meest naar uit? 

Ik zal mijzelf ook nog even voorstellen. Ik ben 
Frans Klovert, sinds juni de nieuwe wethouder 
Jeugd, Gezondheid en Cultuur. Drie belangrijke 
thema’s, die goed bij elkaar passen. En al deze 
onderwerpen komen mooi samen bij BRAinS.  

BRAinS staat zoals jullie wellicht al weten voor ‘Brede Activiteiten in Scholen’ en bestaat uit een ruim 
activiteitenaanbod voor alle leerlingen van de gemeente Zuidplas op het gebied van kunst, cultuur, sport en 
welzijn. 

Met volop nieuwe dingen om uit te proberen. Zo kan je een kijkje nemen achter de schermen bij de politie, 
kan je didgeridoo leren spelen, heb je workshops ‘weerbaarheid in pestsituaties’ en ‘zo gaat het op de mid-
delbare school’, ook is er een quiz, kan je gi-ga-groen lezen & doen en ga zo maar door.  

Veel plezier straks met deze leuke activiteiten en ik kom zeker een keer bij jullie kijken! 

Met vriendelijke groet, 

Frans Klovert 
Wethouder Jeugd, Gezondheid en Cultuur  

Voorwoord
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Hoe werkt het?
Aanmeldingsperiode
Aanmelden tot uiterlijk maandag 12 september 
2022 via www.mijnbrains.nl.

Voortgezet Onderwijs
Activiteiten voor leerlingen van het Voortgezet 
Onderwijs staan bij BRAinS XL op pagina 42.

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 
september 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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BRAinS

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!

Peuterdisco$
Iedere eerste vrijdag van de maand is er een 
peuterfeest in ‘t Blok. De peuters kunnen lekker 
spelen en dansen op muziek en de ouders kunnen 
genieten van de spelende kinderen en onderling 
contact maken. De peuters krijgen iets te drinken 
en wat lekkers aangeboden, voor ouders is de bar 
open. Tijdens de peuterdisco van 7 oktober is het 
mogelijk voor ouders met jonge kinderen om via 
BRAinS kennis te maken met dit peuterfeest. 

Waar:  ‘t Blok, IJsermanpad 1
Wanneer: Vrijdag 7 oktober
Hoe laat: 18.00 - 19.00 uur
Door wie: Vrijwilligers Peuterteam ‘t Blok 

Fotoshoot; voor even model!$
Deze middag word je gefotografeerd door een 
professionele fotograaf. Je staat of zit voor ver-
schillende 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 meene-
men. 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 oktober vanaf 10.30 uur 
 Groep 7/8: 
 Dinsdag 18 oktober vanaf 16.00 uur
Door wie: Ilse Murel

5 euro | groep 1/2 en 7/8
Nwk

1  euro | 2 t/m 4 jaar 
Nwk
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Kunst en cultuur

Circus bambino$
Lijkt het je leuk om je een circusartiest te voelen? Kom dan 
meedoen met Circus bambino. Je leert hoe het is om bijvoor-
beeld 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-/balletschoentjes 
(blote voeten mag ook) en kom gezellig meedoen!

Waar: De Terp, Dorpsstraat 6
Wanneer: Woensdag 12, 19 oktober, 2, 9 en 16 november
Hoe laat: 14.00 - 14.45 uur
Door wie: Gerda Schilt

Tekenen en schilderen$
Vind je het leuk om creatief bezig te zijn, dan is 
deze cursus precies iets voor jou! Al vele jaren 
werkt Ingrid Bovekerk-van de Vlugt als zelfstandig 
Beeldend Kunstenaar. Zij herinnert zich dat zij in 
haar vroege jeugd altijd bezig was met tekenen en 
schilderen. In een korte cursus wil zij jullie kennis 
laten maken met verschillende materialen. We 
gaan met potlood, aquarelpotlood en aquarelverf 
op papier werken. Wil je na BRAinS nog meer le-
ren? Kijk voor mogelijkheden bij Atelier Artistique.

Waar:  Atelier Artistique, Raadhuisstraat 28
Wanneer: Maandag 31 oktober, 7 en 
 14 november
Hoe laat: 16.00 - 17.00 uur
Door wie: Ingrid Bovekerk-van de Vlugt 
 (www.artistique-webshop.nl)

12 euro | groep 1 t/m 3 
Mk

Rollerdisco$
Deze woensdagmiddag in de herfstvakantie 
vieren we een feestje in Op Moer! Neem je eigen 
rolschaatsen mee en swing er op los in de tot 
disco omgebouwde sporthal. Spreek samen met je 
vriendjes en vriendinnetjes af en beleef een gezel-
lige middag. Ook beginnende rolschaatsers kunnen 
meedoen, voor hen ligt er een heuse mattenbaan 
klaar. Mocht je geen rolschaatsen (of skeelers) 
hebben dan is er beperkte gelegenheid om deze te 
huren. Kom jij ook?

Waar: Dorpshuis Op Moer, Raadhuisstraat 40
Wanneer: Woensdag 26 oktober
Hoe laat: 14.00 - 16.00 uur
Door wie: Rolling ‘90 (www.rolling90.nl)

2 euro | groep 1 t/m 8
Mk

10 euro | 3 t/m 6 jaar
Nwk
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Fotoshoot; voor even superster!$
Heb jij er altijd al van gedroomd om een echte superster 
te zijn? Dit is je kans. Kom deze woensdagmiddag naar de 
fotostudio in Moerkapelle om je te laten fotograferen door een 
professionele fotograaf. Je staat of zit voor verschillende kleu-
ren doek en er staan grote lampen om je mooi uit te lichten. 
Er zullen verschillende foto’s worden gemaakt, ongeveer 10 
minuten per leerling. Zorg zelf dat je in een echte “superster” 
outfit naar de studio komt! Denk aan je lievelingstrui, prinses-
senjurk, ridderpak of bijvoorbeeld je sporttenue. Na afloop van 
de shoot mailt de fotograaf de foto’s waarvan je er 1 gratis 
mag uitzoeken. Deze ontvang je als digitaal bruikbaar bestand. 
Groepsindeling volgt na aanmelding. Geef in de opmerkingen 
aan als je de shoot samen wil doen, schrijf je wel allebei in. 

Waar:  Fotostudio, Ambachtstraat 20 
Wanneer: Woensdag 16 november
Hoe laat: Vanaf 13.30 uur
Door wie: Jan van den Berg (www.jbfilmproducties.nl)

5 euro | groep 1 t/m 8
Mk

Maak je eigen kleurrijke 
knopenkunst!$
Het is bijna herfst! Dat betekent dat de blaadjes aan de bomen 
weer veranderen van groen naar heel veel veschillende mooie 
herfstkleuren. Deze keer gaat Floor Soeteman samen met 
jou creatief aan de slag om zo’n boom vol prachtige kleuren te 
maken van knopen! Vind je het leuker om iets anders kleurrijks 
te maken van knopen op je canvas? Dan kun je bijvoorbeeld de 
eerste letter van je naam maken. Zo maak je je eigen unieke 
kunstwerk van knopen!

Waar: PWA Brede School Esse Zoom, Donge 1 
 (ingang schuifdeuren)
Wanneer: Maandag 10 oktober
Hoe laat: 15.45 - 16.45 uur
Door wie: Floor Soeteman (www.puurfloor.nl)

8 euro | groep 1 t/m 8
Nwk
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Kunst en cultuur

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: Maandag 17, 31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november
Hoe laat: 16.00 - 17.00 uur
Door wie: Mevrouw van Veen

12 euro | groep 3 t/m 5 
Nwk

Gi-ga-groen; lezen & doen!$
Hou jij van lezen & actie? Dan is dit echt iets voor jou. Tijdens 
deze activiteit ontmoet je de schrijfster van het actieboek van 
de christelijke kinderboekenweek Lianne Biemond. Het boek 
heet de “De groene reis van Pien en Gijs” en is afgestemd 
op het thema Gi-ga-groen. Lianne woont in de gemeente 
Zuidplas en komt speciaal voor BRAinS deze woensdagmiddag 
naar Boekiemet in Moerkapelle om jullie te ontmoeten. De-
genen die dat willen kunnen samen met haar op de foto gaan. 
Lianne zal vertellen over en voorlezen uit haar boek. Daarna 
gaan jullie met elkaar iets gi-ga-groens doen. Breng je een 
grote tas mee en kom je ook?

Waar:  Boekiemet, Dorpsstraat 9
Wanneer: Woensdag 19 oktober
Hoe laat: 14.30 - 15.45 uur
Door wie: Lianne Biemond

3 euro | groep 3 t/m 5
Mk
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Mozaïeken$
Deze unieke BRAinS activiteit mag je niet missen. Onder 
begeleiding van Karin ga je een stoeptegel mozaïeken die op 
straat komt. Niet zomaar op een willigkeurige plek, maar langs 
de beeldenroute van Moordrecht. Laat je creativiteit los en 
je kunstwerk wordt onderdeel van het Moordrechts straat-
beeld. Geef je snel op voor deze aanrader, er is plek voor 30 
leerlingen.

Waar:  Createlier Kapilotje, Middelweg 79
Wanneer: Maandag 3 en 10 oktober 
Hoe laat: Les 1: 16.00 - 17.00 uur 
 Les 2: 16.00 - 16.30 uur
Door wie: Karin Molenaar (www.kapilotje.nl)

5 euro | groep 3 t/m 8
Mrd

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. Natuurlijk mag je ze opeten of mee naar huis nemen 
om te laten proeven. Neem je een schort of oud T-shirt mee?

Waar:  Het Turfhuis, Oudersvrucht 5
Wanneer: Woensdag 23 november
Hoe laat: 14.00 - 15.00 uur
Door wie: Edith ten Hoor e.a.

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

Maak je eigen aftelkalender/
notitiebord!$
Oh dennenboom, oh dennenboom! Ok, ok… het is nog zomer, 
maar voor je het weet staat de kerstboom weer in huis! 
Daarom gaan we, na de snowglobe van vorig jaar, weer iets in 
de kerst-/wintersfeer maken, namelijk een aftelkalender tot 
de kerst! Floor Soeteman is creatieveling van haar kruin tot 
aan haar tenen. Ook deze keer gaat ze samen met jou creatief 
aan de slag. Met (krijtbord)verf, knijpers, washitapes, stickers, 
glittersteentjes en nog veel meer materialen, die jij zelf mag 
uitkiezen. We maken een aftelkalender (natuurlijk met een 
paar cadeautjes), maar zorgen er ook voor dat je de kalender 
na de feestdagen ook nog kunt gebruiken als bijvoorbeeld 
notitiebord!

Waar:  PWA Brede School Esse Zoom, Donge 1 
 (ingang schuifdeuren)
Wanneer: Maandag 21 november
Hoe laat: 15.45 - 17.00 uur
Door wie: Floor Soeteman (www.puurfloor.nl)

8 euro | groep 3 t/m 8
Nwk

Keramische kunst$
Ben je creatief en wil je graag iets nieuws proberen, kom dan 
kennismaken met keramische kunst. Je gaat tijdens deze 
activiteit aan de slag om een mooi versierd huisje of kopje 
te maken van keramiek. Dit kun je vervolgens kleuren met 
onderglazuur waarna het bij het atelier achterblijft, zodat het 
2 keer gebakken kan worden. De eerste keer zal dit op 1050°C 
zijn en na een laagje transparante glazuur wordt het nogmaals 
gebakken, maar dan op 1240°C. Na een paar weken kun je 
het ophalen. En misschien word je wel zo gegrepen door de 
keramiekkoorts dat je daarna op cursus wilt.

Waar:  DUC, Dorpsstraat 38a
Wanneer: Groep 3 t/m 5: 
  Vrijdag 30 september 16.00 - 17.00 uur 
 Groep 6 t/m 8: 
 Vrijdag 14 oktober 16.00 - 17.30 uur
Door wie: Roos Braam-Wegman
 (www.ducdutchuniqueceramics.com)

10 euro | groep 3 t/m 8
Mk
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Ontdek je instrument$
Wat zijn de verschillen tussen een blaas-, strijk- of tokkelin-
trument? Kom het zelf uitproberen tijdens deze speeddate bij 
MOZ-Art. En wat is er allemaal nog meer te ontdekken bij één 
van de locaties van dé muziekschool van Zuidplas? 

ZEVENHUIZEN
Waar:   Dorpshuis Swanla, Burgemeester Klinkhamerweg 86
Wanneer:  Maandag 14 november 16.30 - 17.15 uur
Door wie:  Shelby Paays (www.moz-art-zuidplas.nl) 
MOERKAPELLE
Waar:   Dorpshuis Op Moer, Raadhuisstraat 40 
Wanneer:  Dinsdag 15 november 16.30 - 17.15 uur
Door wie:  Saskia Teunisse (www.moz-art-zuidplas.nl) 
NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL
Waar:   MOZ-Art, Schubertstraat 50 
Wanneer:  Woensdag 16 november 14.30 - 15.15 uur
Door wie:  Joyce Bellefroid (www.moz-art-zuidplas.nl) 
MOORDRECHT 
Waar:   Het Turfhuis, Oudersvrucht 5
Wanneer:  Donderdag 17 november 16.00 - 16.45 uur 
Door wie:  Joyce Bellefroid (www.moz-art-zuidplas.nl)

3 euro | groep 3 t/m 8
Zuidplas

Blokkies$
Kom gezellig knutselen bij de leukste knutselclub van Nieu-
werkerk. We gaan verschillende knutselwerkjes 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 12 oktober
Hoe laat: 14.00 - 15.30 uur
Door wie: Team de Blokkies

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

Reptielen$
Tijdens deze bijzondere les maak je kennis met vier verschil-
lende reptielen die mee worden genomen door Exotus 
Serpenti. Durf jij er één vast te houden? Het mag, maar hoeft 
niet. Denk aan een regenboogboa, vogelspin of een kameleon!

Waar: ‘t Reigerbos, Zaagmolenpad 1
Wanneer: Donderdag 13 oktober
Hoe laat: 16.00 - 17.00 uur
Door wie: Exotus Serpenti (www.exotusserpenti.nl)

2 euro | groep 3 t/m 8
Zh

Griezelen en spelletjes 
in de Speeltuin$
Kom je ook griezelen en leuke spelletjes doen in de speeltuin? 
Papa, mama, oma, opa mogen natuurlijk ook mee komen 
griezelen. Het wordt een super leuke griezelmiddag met na 
afloop een lekker heksendrankje. Er lopen ook een paar 
griezels in de speeltuin. Doe je mee?

Waar: Speeltuin IJsselkids, Kleinpolderlaan 100 
Wanneer: Woensdag 19 oktober
Hoe laat: 14.30 - 15.30 uur
Door wie: Vrijwilligers Speeltuin (www.speeltuinijsselkids.nl)

2 euro | groep 4 t/m 6
Nwk
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Legowedstrijd$
Lego is leuk en leerzaam! Kom deze middag meedoen aan een 
wedstrijd waarin je in een uur laat zien hoe creatief je met lego 
bent. Bij de start van de wedstrijd hoor je met welk thema je 
gaat bouwen. Geef je snel op, er is beperkt plek.

Waar: Het Turfhuis, Oudersvrucht 5
Wanneer: Woensdag 14 december
Hoe laat: Vanaf 14.30 uur
Door wie: Stichting ZO!

2 euro | groep 4 t/m 8
Mrd

Gnoompje$
Bij Atelier de Pretletter maken we dit najaar een gnoompje 
in herfst- of winterthema. Hij/Zij wordt gemaakt van o.a. piep-
schuim, schuimvulling en vilt. We gaan ook een beetje naaien 
en werken met het lijmpistool. Kom ook gezellig meedoen en 
maak zo’n leuke accessoire voor op je kamer! 

Waar: Korstmos 37 (privéadres)
Wanneer: Maandag 3 en 10 oktober
Hoe laat: 16.00 - 17.00 uur
Door wie: Yvonne Kervezee (www.atelierdepretletter.nl)

15 euro | groep 4 t/m 8
Nwk
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Kunst en cultuur

Herfststukje maken$
Je mag allerlei groen in oase steken. Dat is een soort schuim 
dat water vasthoudt. Zo maakt iedereen zijn unieke herfst-
stukje. Leuk voor op tafel of in je eigen kamer. Of misschien 
geef je het wel cadeau! Heb jij groene vingers? Geef je nu op.

Waar: De Loofboom, Schoolstraat 32
Wanneer: Woensdag 2 november
Hoe laat: 14.30 - 15.30 uur
Door wie: Henrike de Goede

5 euro | groep 4 t/m 8
Nwk

Blokfluit$
Altijd al een muziekinstrument uit willen proberen? Dan is dit 
je kans voor een kennismaking met de blokfluit. De stan-
daardblokfluit de SOPRAAN wordt aangeboden vanaf groep 
4. Je krijgt les uit leuke methodes en speelt al gauw mee met 
een orkestje vanaf de cd. Spelenderwijs ga je ook wat theorie 
leren en een begin maken met nootjes leren lezen. Voor de 
blokfluiten en materiaal wordt gezorgd en uiteraard worden 
de blokfluiten goed gereinigd. Je mag ook zelf een blokfluit 
meebrengen.

Waar: Rietgors 21 (privéadres)
Wanneer: Woensdag 28 september, 5 en 12 oktober
Hoe laat: 14.00 - 15.00 uur
Door wie: Marga Ruygrok

10 euro | groep 4 t/m 8
Mrd
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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. Hierna mag je 
een klein ontwerp maken op papier, om deze uit te 
werken in een glitter-tattoo met veel kleurtjes.

Waar: Het Turfhuis, Oudersvrucht 5
Wanneer: Donderdag 3 november
Hoe laat: 16.00 - 17.00 uur
Door wie: Michelle Heij (www.m-schmink.nl)

5 euro | groep 4 t/m 8
Mrd

Zandkaarten maken$
Tijdens deze leuke creatieve workshop ga je 
een mooie kaart maken van zand. Je werkt met 
verschillende kleurtjes. Het resultaat is altijd 
even mooi. Iedereen kan het doen. Kom jij het ook 
proberen?

Waar: Het Turfhuis, Oudersvrucht 5
Wanneer: Woensdag 9 november
Hoe laat: 14.00 - 14.45 uur
Door wie: Henrike de Goede

3 euro | groep 4 t/m 8 
Mrd

Filmquiz$
Deze woensdagmiddag gaan we gezellig een film kijken met 
limonade en chips. De film blijft een verrassing want we doen 
gelijk na de film een leuke quiz. Dus goed opletten tijdens de 
film, dan maak je kans op een prijsje. Snel opgeven want er is 
een beperkt aantal stoelen beschikbaar!

Waar: ‘t Blok, IJsermanpad 1
Wanneer: Dinsdag 25 oktober
Hoe laat: 11.00 tot +/- 13.00 uur
Door wie: Stichting ZO!

3 euro | groep 5 t/m 8
Nwk

DE ENTREE IS INCLUSIEF LIMONADE EN CHIPS
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Kunst en cultuur

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 14 oktober
Hoe laat: 19.00 - 20.30 uur
Door wie: Stichting ZO! en Linda Blotenburg 
 (www.djkids.nl)

2 euro | groep 5 t/m 8
Zh

Ben jij de nieuwe ‘influencer’ 
van Zuidplas?$
Heb jij altijd al willen schitteren als een echte ‘influencer’ op 
sociale media? Dit is je kans. In samenwerking met Bac mode 
ga je aan de slag om een leuk filmpje te maken in de aller-
nieuwste kleding uit de winkel. Dit filmpje kun jij plaatsen op 
je eigen sociale media, maar natuurlijk wordt dit ook geplaatst 
op de kanalen van Bac zelf. Geef je dus alleen op als je ouders 
hiervoor toestemming geven. Er is maar beperkt plek. Stuur 
daarom naast je aanmelding ook een kort introductiefilmpje 
van jezelf naar w.vanderdspek@stzo.nl waarin je vertelt 
waarom jij zo graag aan deze activiteit wilt deelnemen. De 
leukste inzendingen worden uitgenodigd om mee te doen. 

Waar: Bac, Burgemeester Boerstraat 22-24 
Wanneer: Na selectie wordt er in overleg een 
 datum en tijd gepland.
Door wie: Bac Mode en Schoenen

2 euro | groep 5 t/m 8 
Zh OPBRENGST VOOR CADEAUKAST ZUIDPLAS
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Stopmotion$
Maak je eigen stopmotion filmpje! 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 ande-
re figuurtjes mee te nemen, dan kan dat natuurlijk 
ook! Ilse geeft je tips over licht, camerahoek, ver-
haaltechniek etc. Let op, voor deze activiteit heb je 
een mobiele telefoon nodig.

Waar: Wingerd, Kroonkruid 107
Wanneer: Donderdag 10 en 17 november
Hoe laat: 16.00 - 17.00 uur
Door wie: Ilse Murel

8 euro | groep 5 t/m 8
Nwk

Herfstcupcakes 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 18 oktober
Hoe laat: Vanaf 16.00 uur
Door wie: Cupcakes voor Kids

4 euro | groep 5 t/m 8 
Nwk

Stripverhaal schrijven$
Ben jij benieuwd hoe je een stripverhaal kan schrijven? Kom 
dan naar deze workshop op de Nessevliet. Esther Holtkamp 
is ex-redacteur van Donald Duck Weekblad en zij kan je hier 
van alles over vertellen. Zo vertelt ze hoe een strip in de 
Donald Duck eigenlijk gemaakt wordt en geeft ze onder andere 
antwoord op de vragen: moet je goed kunnen tekenen om een 
stripverhaal te maken en wat is een onomatopee? Uiteindelijk 
ga je aan de slag met het maken van een eigen stripverhaal.

Waar: De Nessevliet, Wollefoppenweg 40
Wanneer: Dinsdag 1 november
Hoe laat: 16.00 - 17.30 uur
Door wie: Esther Holtkamp (www.verteltante.nl)

5 euro | groep 5 t/m 8
Zh
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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!

BRAinS Door de ogen van...

Hallo Noëlle, wat leuk dat je hebt deelgenomen aan 
ons kijkje achter de schermen bij de brandweer. Vertel 
er eens over! 
Ik ging met mijn groepje als eerste bij de brandweerwagen 
kijken, de brandweerman liet de slangen zien en het andere 
materiaal dat ze nodig hebben. Hij vertelde hoeveel liter water 
eruit een slang komt per minuut, daarna gingen we in de ka-
zerne kijken. We hebben ook nog in een nep-brandende kamer 
gezeten met allemaal rook, die rook rook heel lekker! Aan het eind 
mochten we nog met de brandweerslang spuiten en kregen we een ijsje . 

Heb je al vaker meegedaan aan BRAinS en zo ja wat vond je de leukste activiteit en waarom? 
Ja, ik heb al vaker aan BRAinS meegedaan. Ik vond het leukste om te kijken bij Boer & Buurt. We mochten daar 
zaadjes planten van verschillende groenten zoals aardappels, verschillende koolsoorten en bruine bonen. We 
mogen ook terugkomen om de plantjes te bekijken.  

Als je de baas van BRAinS zou zijn, welke activiteit zou je dan in de brochure zetten? 
Ik hou heel erg veel van paarden, ik zit zelf ook op paardrijden. Dus het lijkt mij leuk als er nog iets meer komt bij 
BRAinS wat met paarden te maken heeft. Of een activiteit waarbij je iets doet voor de natuur. Bijvoorbeeld 
straatvuil opruimen of praten met een boswachter die kan vertellen hoe je goed voor de natuur kan zorgen.

Hoi Brent, wat sportief dat je meedoet aan sportklimmen! 
Hoe lukt het?  
Er zijn zes klimbanen en 1 t/m 3 waren wel makkelijk. Die nummer 
zes was wel lastig.  Dit is de leukste activiteit die ik tot nu toe bij 
BRAinS heb gedaan en ik heb er al heel veel gedaan. Mijn zusje en 
broertje doen ook mee met BRAinS. 

Wat zijn je hobby’s? 
Ik zit al best lang op korfbal en thuis vind ik het leuk om te tekenen 
en knutselen. Verder heb ik nog meer hobby’s maar dat is te veel 
om op te schrijven. 

Wat zou je nog met BRAinS willen doen? 
Als het kan zou ik nog eens willen kanoën in een leuk riviertje, 
karten, skiën, bobsleeën of iets met een gewone slee. Nu ga ik nog 
een keer de derde klimbaan proberen, doei!  

Noëlle van Assen
groep 6 | Rehobothschool | Mk 

Brent van Hoogdalem 
groep 7 | Gideonschool | 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 w.vanderspek@stzo.nl! 

Wat leuk dat je mee hebt gedaan aan reptielen van 
BRAinS. Hoe was het en welke dieren heb je gezien? 
Het was heel gaaf . Ik heb reptielen geaaid en vastgehouden 
en allemaal dingen kunnen vragen. Eerst was er een schildpad 
daarna een baardagaam en gekko, als laatste de grote slang. 

Heb je al eens eerder meegedaan met BRAinS? 
Dit is de eerste keer dat ik meedoe en ik wil graag nog meer. 
Fossielen kleien of houtbranden lijkt mij leuk.  

Welke hobby heb je? 
Zaterdag heb ik mijn A-diploma gehaald! Ik kreeg een medaille 
en diploma. Nu ga ik voor B! Daarna wil ik graag op voetbal. Thuis 
spring ik graag op de trampoline of speel ik met lego. 

Wat goed dat je met lego speelt. We organiseren dit 
seizoen een lego-wedstrijd. Geef je je op?
Ja leuk! 

Hé Floor, wat leuk dat je naar de kinderdisco van BRAinS 
bent gekomen, met wie sta je allemaal op de foto?  
Met Mette, Sterre, Romy, Mason, Anne, Douaa, Jarie, Luciano en 
Jayden. We zitten allemaal bij elkaar in groep 5. 

Wat was het gaafste moment tijdens de disco? 
Dat we met zoveel kinderen uit de klas waren was heel leuk en dat 
we grappige foto’s met gekke filters gingen maken. 

Heb je weleens eerder meegedaan aan BRAinS?
Ja, ik doe sinds groep 3 mee aan de activiteiten van BRAinS, ik heb 
er al heel veel gedaan. Zoals judo, schilderen, herfststukje maken, 
reptielen, sneeuwbol maken, Moluks koken, fitness en nog veel 
meer maar dat ben ik vergeten. 

En van welke activiteit zou jij zeggen, “Die moet je 
gedaan hebben!”en waarom? 
De kinderdisco en fitness vond ik het leukste . De kinderdisco was 
echt heel gezellig, lekker feesten en fitness was lekker sportief en 
daar deden we leuke spelletjes.  

Waar geef jij je zeker voor op dit najaar?
Ik zou graag een keer piano willen spelen en tennis lijkt 
mij ook heel leuk! 

Luca Wiekamp 
groep 4 | Rehobothschool | Mk 

Floor Hoogduijn 
groep 5 | ‘t Reigerbos | Zh 
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Kunst en cultuur

Mooi presenteren en animeren
met PowerPoint$
Als je een presentatie moet geven voor de klas, dan is dat 
best spannend… Maar met een mooie presentatie verras 
je je klasgenoten en leerkracht en krijg je vast ook een hele 
goede beoordeling! Floor Soeteman is vormgever en geeft 
een spoedcursus PowerPoint. Hoe maak je een presentatie? 
Hoe zorg je er met kleur, lettertypes en animaties voor dat 
je de aandacht van je publiek trekt? Bedenk alvast een goed 
onderwerp en samen maken we er tijdens deze cursus een 
mooie presentatie van!

Waar: PWA Brede School Esse Zoom, Donge 1 
 (ingang schuifdeuren)
Wanneer: Donderdag 6 en 13 oktober
Hoe laat: 15.45 - 17.00 uur
Door wie: Floor Soeteman (www.puurfloor.nl)

10 euro | groep 5 t/m 8
Nwk

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 7 en 21 oktober
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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Fotoshoot; voor even kerstster!$
Wil jij dit jaar een mooie digitale kerstgroet kunnen verstu-
ren? Dit is je kans. Kom deze woensdagmiddag naar de in 
kerstsfeer versierde fotostudio in Moerkapelle om je te laten 
fotograferen 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. Zorg zelf voor 
een mooie kerstoutfit en je waant je zeker weten een echte 
kerstster. Na afloop van de shoot mailt de fotograaf de foto’s 
waarvan je er 1 gratis mag uitzoeken. Deze ontvang je als di-
gitaal bruikbaar bestand. Groepsindeling volgt na aanmelding. 
Geef in de opmerkingen aan als je de shoot samen wil doen, 
schrijf je wel allebei in. 

Waar: Fotostudio, Ambachtstraat 20 
Wanneer: Woensdag 7 december
Hoe laat: Vanaf 13.30 uur
Door wie: Jan van den Berg (www.jbfilmproducties.nl)

5 euro | groep 1 t/m 8
Mk

Kerstkaarten maken$
Tijdens deze leuke en creatieve workshop ga je een mooie 
kaart voor kerst maken! Je werkt met allerlei verschillende 
materialen. Iedereen kan het doen. Kom jij het ook proberen?

Waar: Gideon Brede School Esse Zoom, Donge 1 
 (ingang schuifdeuren)
Wanneer: Woensdag 7 december
Hoe laat: 14.30 - 15.30 uur
Door wie: Henrike de Goede

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

Scouting$
Scouting is een plek waar je van alles kunt beleven! Samen 
met andere kinderen doe je spelletjes en trek je erop uit. Op 
scouting leer je samenwerken en beleef je elke week weer wat 
nieuws. Soms een fietstocht of je gaat zwemmen, de andere 
keer bouw je een toren of zeil je op wateren van Nederland. 
Iedereen is welkom! Kom een kijkje nemen op ons scouting 
clubhuis en maak deze middag alvast kennis met de scouting 
in ons nieuwe clubgebouw (inclusief lunch).

Waar: Scouting Moordrecht, Sportpark ‘t Ambacht
Wanneer: Zaterdag 14 en 28 januari 2023
Hoe laat: 10.30 - 13.30 uur
Door wie: Scouting Moordrecht 
 (www.scoutingmoordrecht.nl)

Graveren$
Op een drinkglas graveer je met een electrische 
graveerpen de mooiste tekeningen. Je mag je eigen 
ontwerp op het glas overtrekken óf een van de 
beschikbare voorbeelden kiezen. Dit is een leuk 
cadeau of misschien wordt het jouw favoriete glas 
om je drankje uit te drinken.

Waar: Gideonschool, Kroonkruid 107
Wanneer: Woensdag 5 oktober
Hoe laat: 14.30 - 15.15 uur
Door wie: Henrike de Goede 

4 euro | groep 6 t/m 8 
Nwk

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 5, 12, 19 oktober, 
  2, 9 en 16 november
Hoe laat: 13.30 - 14.30 uur
Door wie: Astrid van den Hondel

15 euro | groep 6 t/m 8
Nwk

4 euro | groep 5 t/m 8
Mrd
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Didgeridoo$
Onder begeleiding van een professionele muzikant 
kun je kennis maken met dit bijzondere instru-
ment. Hij vertelt je kort over de herkomst van de 
didgeridoo. Elke leerling krijgt een oefen didge-
ridoo, daarmee leer je hoe de basistoon te spelen. 
Geef je nu op voor deze eenmalige activiteit.

Waar: Wingerd, Van Beethovenlaan 35
Wanneer: Dinsdag 11 oktober
Hoe laat: 15.50 - 17.00 uur
Door wie: Daphyd Sens

5 euro | groep 6 t/m 8
Nwk

Schilderkunst$
Tijdens deze unieke workshop schilderkunst gaan 
we creatief aan de slag en word jij de nieuwe 
Picasso! Wat gaan we doen? We knippen de poster 
van een beroemde afbeelding van kunstenaar 
Picasso in stukken en geven alle deelnemers een 
deel dat in eigen kleuren wordt nageschilderd. Van 
deze stukken maken we weer een nieuwe poster in 
groot formaat. We zullen dus goed moeten samen-
werken om de stukken aan elkaar te laten passen. 
De nieuwe ‘Picasso’ gaat door SBKZ geëxposeerd 
worden op een openbare plaats in de gemeente 
Zuidplas! Doe je ook mee?

Waar: Tropica, Nassaustraat 16
Wanneer: Woensdag 9, 16 en 23 november
Hoe laat: 14.30 - 16.00 uur
Door wie: SBKZ (www.sbkzuidplas.nl)

8 euro | groep 6 t/m 8
Mk

Theater$
Met een groep kinderen theater maken in twee dagen? Het 
kan! Samen met het team van REND Entertainment & 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’. Zien we je 
daar? 

Waar: ‘t Blok, IJsermanpad 1
Wanneer: Zaterdag 5 en 12 november
Hoe laat: 09.30 - 12.30 uur
Door wie: REND Dance (www.rendentertainment.nl)

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

Haakles$
Haken is HOT en helemaal niet moeilijk om te leren. In een 
gezellige les leer ik je alle steken die je nodig hebt om te gaan 
haken. Natuurlijk gaan we ook iets leuks maken. Je kunt veel 
dingen haken, van haarbanden tot tasjes, van knuffels tot 
truien, teveel om op te noemen eigenlijk. Maar pas op, als je 
eenmaal bent gaan haken dan kun je niet meer stoppen. Dus 
meld je snel aan en je hebt er een leuke hobby bij.

Waar: De Eendragt, Lente 1
Wanneer: Donderdag 3 en 10 november
Hoe laat: 15.45 - 17.15 uur
Door wie: Ans van Tol

6 euro | groep 6 t/m 8
Zh

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 professionele 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 12 en 19 oktober 
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
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Quiz!$
De eerste quiz via BRAinS, speciaal voor kinderen uit groep 
7 en 8. Geef je op met je vrienden en/of vriendinnen (min. 3 
en max. 6 per groep). Geef in de opmerkingen aan met wie je 
samen wilt. Er komen zes thema’s aan bod, dus voor iedereen 
komt er een onderwerp waar je iets van weet. Op het scherm 
komen de video/geluidsvragen voorbij en je zit aan een tafel 
met je groepje om de antwoorden in te vullen. Er zijn leuke 
prijsjes te winnen en we maken er een gezellige middag van 
met een hapje en drankje inbegrepen. Geef je nu op voor deze 
nieuwe activiteit!

Waar: ‘t Blok, IJsermanpad 1
Wanneer: Maandag 28 november
Hoe laat: 16.00 - 17.30 uur
Door wie: Vrijwilligers ‘t Blok

1 euro | groep 7/8
Nwk

Foto’s maken in het museum$
Vind je het leuk om in een museum met je smartphone foto’s 
te maken van de dingen (objecten) die je daar ziet? En wil je 
informatie daarover opsporen? Geef je dan op voor een les in 
de Oudheidkamer!

Waar: Oudheidkamer, ’s-Gravenweg 6a
Wanneer: Donderdag 17 november
Hoe laat: 16.00 - 17.30 uur
Door wie: Vrijwilligers Oudheidkamer

2 euro | groep 7/8
Nwk
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Henk ten Hoopen & 
Marius Boer, SBKZ  
Wat leuk dat jullie een 
activiteit voor BRAinS verzorgen, 
hoe zijn jullie hier terechtgekomen? 
Wanda van der Spek heeft ons gevraagd of wij mee willen doen aan BRAinS. Gezien het doel van onze 
stichting hebben wij meteen ja gezegd.

Kunnen jullie iets vertellen over SBKZ en wat jullie stichting als 
doel heeft? 
SBKZ betekent Stichting Beeldende Kunst Zuidplas. Onze stichting maakt het mogelijk dat de inwoners 
van Zuidplas kennis kunnen nemen van de kunstzinnige fantasieën van de met ons bevriende kun-
stenaars, die graag hun kijk op de wereld laten zien in de vorm van kunst. SBKZ organiseert hiervoor 
exposities waar hun werk te zien is. Ook organiseren we diverse lezingen, workshops en activiteiten zoals 
‘Schilderkunst’ voor BRAinS.  

Welke vormen van kunst worden er gemaakt door de kunstenaars 
van SBKZ?
De kunstenaars binnen SBKZ maken sculpturen van verschillende materialen. Schilderijen in olieverf, 
aquarel, pastel en collages. Keramiek. Daarnaast zijn er ook een aantal kunstenaars die fotograferen.

Waarom opgeven voor jullie activiteit? 
Kunst verrijkt 
De wereld verandert daardoor 
Als jij meedoet 
Verrijk je onze wereld en de jouwe 

Je vindt de activiteit ‘Schilderkunst’ op pagina 23. 
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Sport
In de categorie Sport vind je veel verschillende sportieve activiteiten. 
Van meedoen aan tennis, voetbal of golf tot een proefles langebaan-

schaatsen. 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: De Eendragt, Lente 1
Wanneer: Maandag 3 en 10 oktober 
Hoe laat: 16.00 - 17.00 uur
Door wie: Maroesja van Baarle 
 (www.kaboutersinbeweging.nl)

Kleuters in beweging$
Bewegen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van 
een kind. Spelenderwijs maken kinderen kennis 
met veel nieuwe vaardigheden. Tijdens de gym of 
op het schoolplein rennen, springen, klimmen en 
ballen kinderen veel. In de lessen gaan we met de 
kinderen spelenderwijs aan de slag en ontdekken 
ze met elkaar hoe leuk bewegen is. Hierin zal spel 
en plezier in bewegen voorop staan!

Waar: Elim, Van Beethovenlaan 31
Wanneer: Dinsdag 8 en 15 november
Hoe laat: 16.00 - 17.00 uur
Door wie: Lieke Olivier, Kinderoefentherapeut

5 euro | groep 1/2
Nwk

5 euro | 3 t/m 6 jaar
Zh
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Sport

Tuimelen$
Tijdens deze 3 kennismakingslessen kun je onder begeleiding 
van de juf op een veilige manier lekker met elkaar stoeien. Je 
leert er ook nog wat van, zoals op een veilige manier vallen 
en opstaan. Ook proberen we met spelletjes het oriëntatie-
vermogen en de eigen motoriek te stimuleren. Wij bieden de 
kinderen tijdens de lessen spelenderwijs sociale vaardigheden 
aan. Bijvoorbeeld op je beurt wachten en rekening houden met 
elkaar. Kortom: een leuke cursus waarin de kinderen spelen-
derwijs iets leren en zich lekker uit kunnen leven.

Waar: Gymzaal, Kroonkruid 107 (boven de school)
Wanneer: Woensdag 5, 12 en 19 oktober
Hoe laat: 14.30 - 15.15 uur
Door wie: Cora van Kempen (www.budoclubgeisha.nl)

3 euro | vanaf 4 jaar
Nwk

Gym$
Vind je het leuk om aan gymnastiek te doen? Dan kun je tij-
dens deze clinic komen proeven of het wat voor jou is. Tijdens 
drie lessen ga je allerlei gymnastiekoefeningen doen. Dit kan 
van alles zijn, zoals bijvoorbeeld oefeningen op de mat, aan de 
ringen of een sprong over de kast. Kom gezellig mee gymmen!

Waar: Gymzaal De Zuidplas, Sportlaan 3
Wanneer: Woensdag 2, 9 en 16 november
Hoe laat: Vanaf 13.30 uur
Door wie: TUMO (www.tumo.nl)

3 euro | groep 1 t/m 5
Mrd
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Krav Maga$
Krav Maga is een zelfverdedigingssysteem dat ontwikkeld is 
op basis van natuurlijke reacties. Sinds een paar jaar wordt 
Krav Maga ook in Nieuwerkerk gegeven. Geef je op voor een 
kennismaking met deze bijzondere sport. Tijdens de lessen 
zullen jouw conditie, gewichtsbeheersing, kracht, lenigheid en 
stressbestendigheid aan bod komen. De lessen worden ge-
geven door een gecertificeerd docent die ook fun in de lessen 
belangrijk vindt.

Waar: Hoogeveenenweg 100
Wanneer: Dinsdag 4, 11 en 18 oktober 
Hoe laat: 5 t/m 9 jaar: 17.00 - 17.45 uur 
 10 t/m 14 jaar: 18.00 - 18.45 uur 
Door wie: Martijn Nossent

3 euro | vanaf 5 jaar
Nwk

Judo$
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 Swanla, 
 Burgemeester Klinkhamerweg 86
Wanneer: Donderdag 29 september, 6 en 13 oktober
Hoe laat: 5 t/m 7 jaar: 15.50 - 16.40 uur 
 8+ jaar: 16.40 - 17.30 uur
Door wie: Jan Timmers (www.timmerssport.nl)

3 euro | vanaf 5 jaar
Zh
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Sport

Voetbal Moordrecht$
Loop je al een tijdje met de gedachte rond om actief aan de 
voetbalsport mee te doen? Kom dan via BRAinS 3 middagen 
meetrainen op het hagelnieuwe sportcomplex van vv Moor-
drecht, om de sfeer te proeven en de grondbeginselen van 
de voetbalsport te leren. Onze trainers zullen je een leuke en 
leerzame training geven. Mocht je het leuk vinden om daarna 
ook bij échte wedstrijden mee te doen, meld je dan als lid aan 
bij vv Moordrecht.

Waar: Sportpark ‘t Ambacht
Wanneer: Woensdag 5, 12 en 19 oktober
Hoe laat: 17.00 - 18.00 uur
Door wie: VV Moordrecht (www.vvmoordrecht.nl)

3 euro | 5 t/m 12 jaar
Mrd

Voetbal Nieuwerkerk$
Voetballen in Nieuwerkerk aan den IJssel staat voor plezierig 
bezig zijn. Dit kan op recreatief niveau, wanneer je prestatie-
gericht minder belangrijk vindt. Wil je wel prestatiegericht met 
de voetbalsport bezig zijn, dan kan dat bij VV Nieuwerkerk in 
de diverse selecties. We zorgen er in ieder geval voor dat iede-
re speler/speelster zoveel mogelijk de gelegenheid krijgt om 
naar plezier en eigen kunnen te voetballen. We gaan een paar 
oefeningen doen en daar hoort ook een partijtje bij. 

Waar: Sportpark, Dorrestein 2
Wanneer: Woensdag 5 oktober
Hoe laat: 16.30 - 17.30 uur
Door wie:  VV Nieuwerkerk (www.vvnieuwerkerk.nl)

1 euro | groep 3 t/m 5
Nwk
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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 4, 11 en 18 oktober
Hoe laat: 16.00 - 16.45 uur
Door wie: Edgar van Oosten, The Base Zevenhuizen

3 euro | groep 3 t/m 8
Zh

Langebaanschaatsen$
Schaatsen, de enige echte Nederlandse wintersport! Het 
leukste is natuurlijk schaatsen op natuurijs. Dat kan helaas 
niet elke winter op de sloten, vijvers, meren of vaarten. Maar 
als er natuurijs ligt, wil je natuurlijk goed beslagen ten ijs ko-
men. Of misschien wil je wel de nieuwe Sven Kramer of Ireen 
Wüst worden? Schaatsplus organiseert daarom speciaal voor 
BRAinS een clinic langebaanschaatsen op de Schaatsbaan in 
Rotterdam. Vanuit deze discipline kun je natuurlijk ook verder 
met shorttrack, kunstschaatsen of ijshockey. Neem je eigen 
schaatsen mee of huur deze bij de schaatsbaan en doe mee!

Waar: Schaatsbaan Rotterdam, Toepad 95
Wanneer: Maandag 12 december
Hoe laat: 16.00 - 17.30 uur
Door wie: Schaatsplus (www.schaatsplus.nl)

3 euro | groep 3 t/m 8
Rotterdam
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Sport

Rolhockey$
Maak kennis met rolhockey bij Rolling’90. Dit is een soort hoc-
key dat wordt gespeeld door twee ploegen van elk 5 spelers 
op rolschaatsen. Het vijftal dat erin slaagt de bal door middel 
van een stick de meeste keren in het doel van de tegenstander 
te slaan, is de winnaar. Lijkt het je leuk om dit eens te probe-
ren, geef je dan snel op! Neem zelf je rolschaatsen of inline 
skates mee.

Waar: Dorpshuis Op Moer, Raadhuisstraat 40
Wanneer: Donderdag 6, 13 en 20 oktober
Hoe laat: 17.00 - 18.00 uur
Door wie: Rolling ‘90 (www.rolling90.nl)

Tennis$
Benieuwd naar tennis? Geef je op voor een uurtje 
tennistraining en kom gezellig kennismaken met 
tennis bij tennisclub Zevenhuizen. Onze profes-
sionele trainer leert je de basistechnieken van deze 
sport. Neem jij je tenniskleding en sportschoenen 
(zonder noppen) mee? Dan zorgen wij voor de 
rackets en tennisballen.

Waar: Tennisclub Zevenhuizen, 
 Knibbelweg 18
Wanneer: Woensdag 14 september
Hoe laat: 13.00 - 14.00 uur
Door wie: Tennisclub Zevenhuizen 
 (www.tennisclubzevenhuizen.nl)

2 euro | groep 3 t/m 8
Zh

Korfbal$
Korfbal is een leuke en snelle sport waarbij jongens 
en meisjes samen spelen. Bij korfballen zijn alle 
onderdelen van het spel belangrijk. Je moet natuur-
lijk goed kunnen overspelen, vrijlopen en gooien. 
Uiteindelijk gaat het dan om doelpunten maken in 
de gele mand. Maar aan de andere kant is het ook 
belangrijk om doelpunten tegen te gaan, het ver-
dedigen! Tijdens de clinic wordt aandacht besteed 
aan deze onderdelen van de sport en gaan we met 
elkaar een wedstrijd spelen. 

Waar: Sportpark De Kleine Vink, 
 Laan van Avant-Garde 1
Wanneer: Donderdag 13 oktober
Hoe laat: 15.45 - 16.45 uur
Door wie: Gerda van der Knaap 
 (www.ckvnieuwerkerk.nl)

1  euro | vanaf 6 jaar
Nwk

6 euro | groep 3 t/m 8
Mk
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Kempo$
Kempo is een zelfverdedigingssport waarbij je 
jezelf leert verdedigen. Tijdens de training wordt 
Kempo op een leuke manier aangeleerd. Op een 
verantwoorde, niet agressieve manier leren kinde-
ren met elkaar omgaan en worden de beginselen 
aangeleerd. Door het beoefenen van Kempo krij-
gen kinderen een betere motoriek, meer zelfver-
trouwen en eigenwaarde. Ook krijgen ze een groter 
concentratievermogen en gevoel voor discipline. 
Allemaal eigenschappen die ook in het dagelijks 
leven van pas komen.

Waar: Gymzaal De Zuidplas, Sportlaan 3
Wanneer: Zaterdag 1 en 8 oktober
Hoe laat: 10.30 - 11.15 uur
Door wie: David Tahitu

2 euro | 6 t/m 10 jaar
Mrd

Volleybal$
In drie lessen zullen wij de basis van de technieken 
aanleren en de spelregels voor het mini-volleybal. 
De lessen worden opgesplitst naar leeftijd. Voor 
de jongsten ligt de nadruk op het vangen en op een 
‘volleybal-eigen wijze’ gooien van de bal. De ou-
dere leerlingen gaan ook al onder- en bovenhands 
spelen. Er worden ook wedstrijdjes gespeeld, met 
teams van 4 tegen 4.

Waar: Gymzaal De Zuidplas, Sportlaan 3
Wanneer: Dinsdag 1, 8 en 15 november
Hoe laat: 16.00 - 17.00 uur
Door wie: Moordrechtse Volleybalclub 
 (www.mvcmoordrecht.nl)

3 euro | 6 t/m 10 jaar
Mrd

Schaken$
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 1, 8 en 15 november 
Hoe laat:  19.00 - 20.00 uur
Door wie:  Tjerk Tinga 6 euro | groep 4 t/m 8

Nwk
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Sport

Golf$
Golf is een hartstikke leuk, uitdagend spel. Wil je het alleen of 
samen met vrienden komen uitproberen bij Golfclub Hitland? 
Je bent van harte welkom! Er staan ervaren pro’s (zo heten de 
trainers) klaar om jou het golfspel te leren. Met een beetje bal-
gevoel lukt het al snel! Golfclubs (stokken) en balletjes hebben 
we al voor je. Geef je snel op voor deze kennismakingsles!

Waar: Golfbaan Hitland, Blaardorpseweg 1
Wanneer: Woensdag 5 oktober
Hoe laat: 14.00 - 15.30 uur
Door wie: Golfclub Hitland i.s.m. Golfschool Hitland

Badminton$
Tijdens deze cursus kun je kennismaken met bad-
minton, de snelste racketsport ter wereld. Je krijgt 
uitleg van een gediplomeerd badmintontrainer. We 
beginnen met de oefeningen met racket en shuttle. 
Verder krijg je met verschillende oefeningen les 
in hoe je de shuttle moet serveren en hoe je de 
andere basisslagen kunt spelen. Ook leer je de 
spelregels van badminton. Aan het eind kun je al 
een echt partijtje spelen!

Waar: Sporthal Parkzoom, Iersestraat 15
Wanneer: Vrijdag 4, 11 en 18 november
Hoe laat: 16.30 - 17.30 uur
Door wie: BC Nieuwerkerk 
 (www.bcnieuwerkerk.nl)

3 euro | groep 4 t/m 8
Nwk

Dans Moerkapelle$
Houd jij van dansen? Kun jij nooit stilstaan als 
de muziek aanstaat en vind je het heerlijk om te 
bewegen? Kom dan dansen met Dana Leeuwrik en 
ontdek samen met haar stoere moves op 
hedendaagse muziek. Iedereen is welkom!

Waar: Dorpshuis Op Moer, 
 Raadhuisstraat 40
Wanneer: Woensdag 5, 12 en 19 oktober
Hoe laat: 15.00 - 16.00 uur
Door wie: Dana Leeuwrik

6 euro | groep 4 t/m 8
Mk

5 euro | groep 4 t/m 8
Nwk
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Kegelen$
Kegelen is een spel waarbij je met een bal kegels omver 
probeert te gooien. Een kegelbal heeft ongeveer hetzelfde for-
maat als dat van een bowlingbal. Maar voor jongere kinderen 
zijn er ook speciale kleinere en lichtere ballen. Lukt het jou om 
met de bal de kegels omver te gooien? Je moet hiervoor goed 
mikken, anders komt de bal in de goot. Jullie mogen zelf de 
punten bijhouden. Doe je ook mee?

Waar: Dorpshuis Op Moer, Raadhuisstraat 40
Wanneer: Woensdag 30 november
Hoe laat: 15.00 - 16.00 uur
Door wie: Stichting ZO!

2 euro | groep 6 t/m 8
Mk

Dans Nieuwerkerk$
Gezellige danslessen volgen in Nieuwerkerk aan den IJs-
sel? Kom naar de danslessen bij REND Dance! Tijdens de 
streetdance lessen leer je de stoerste dansen en de musical 
danslessen zijn opgebouwd rondom een musical, dansen en 
acteren gecombineerd! In 3 weken tijd krijg je een inkijkje in 
hoe het eraan toegaat bij de danslessen en leer je een toffe 
dans. Juf Danielle kan niet wachten om jou in de dansles te 
zien. Dansen maakt de wereld een stukje mooier, stap mee in 
de gezellig danswereld van REND Dance!

STREETDANCE 
Waar:   Van Gennepweg 5 
Wanneer:  Woensdag 5, 12 en 19 oktober 18.30 - 19.30 uur 
Door wie:  REND Dance (www.rendentertainment.nl)
MUSICAL
Waar:   Van Gennepweg 5
Wanneer:  Donderdag 6, 13 en 20 oktober 17.30 - 18.30 uur
Door wie:  REND Dance (www.rendentertainment.nl)

6 euro | groep 5 t/m 8
Nwk
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Sport

Tafeltennis$
Vind je het leuk om te tafeltennissen en lijkt het je leuk om 
mee te doen aan een toernooi? Dan is dit je kans. In oktober 
organiseert de Nieuwerkerkse Tafeltennisclub (NTTC) een 
gezellig tafeltennistoernooi. Aan het eind is er een prijsje 
voor de beste spelers. Leen een batje van de club of neem je 
eigen batje mee en sportschoenen die geschikt zijn voor in de 
gymzaal.

Waar:  Gymzaal Esse Zoom, Donge 5
Wanneer: Donderdag 20 oktober
Hoe laat: 16.00 - 18.00 uur
Door wie: Nieuwerkerkse Tafeltennisclub (www.nttc.nl)

1 euro | groep 7/8 
Nwk

Lasergamen$
We gaan de sporthal verduisteren en samen met jullie een 
spannende lasergame spelen! We zetten alle gymmaterialen 
uit de kast en maken er een middag van die je niet snel zal ver-
geten. Denk aan: ‘Last man standing’, ‘Zombie spel’ en ‘Team 
play’. Geef je snel op met al je vrienden, er is beperkt plek.

Waar: Sporthal Parkzoom, Iersestraat 15
Wanneer: Dinsdag 22 november
Hoe laat: Vanaf 16.00 uur
Door wie: Stichting ZO! i.s.m. TVO

4 euro | groep 7/8
Nwk
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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!

Kinderyoga$
Met kinderyoga gaat uw kind spelenderwijs op 
ontdekkingstocht. Dit doen we door in verschillen-
de yogahoudingen te bewegen of in een bepaald 
dier te ‘kruipen’. Elke les is gekoppeld aan een 
thema, bijvoorbeeld het strand (krab) of het bos 
(uil). Elke les wordt afgerond met een ontspanning. 
Daarna is ruimte voor creativiteit, bijvoorbeeld 
kleuren of kleien. De lessen zijn niet prestatiege-
richt. Plezier staat voorop!

Waar: Montesorri, Schoolstraat 2
Wanneer: Vrijdag 4, 11 en 18 november
Hoe laat: 16.00 - 17.00 uur
Door wie: Maren Slijkhuis 
 (www.yogametmaren.nl)

Hoe werkt het in het 
ziekenhuis?$

Heb jij nu altijd al willen weten wat er achter de deu-
ren van het Groene Hart ziekenhuis gebeurt? Kom 
dan naar deze activiteit! Inge Ligthelm werkt daar 
als vrijwilliger en kan je er van alles over vertellen. Ze 
neemt hiervoor allerlei spullen mee en vertelt waar 
dit voor gebruikt wordt. Aan de hand van foto’s kun 
je zien hoe de kinderafdeling en de spoedeisende 
hulp eruit zien, maar ook waaraan je de verschillende 
vepleegkundigen kunt herkennen. Natuurlijk vertelt 
Inge ook wat er gebeurt als je gewond binnenkomt of 
als je een keertje een nachtje moet blijven.

Waar:   De Eendragt, Lente 1
Wanneer:  Dinsdag 11 oktober
Hoe laat:  16.00 - 17.00 uur
Door wie:  Inge Ligthelm

2 euro | groep 4 t/m 6
Zh

10 euro | groep 2 t/m 8
Nwk
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Welzijn

38

Kijkje achter de schermen bij de 
politie$
Wil jij meer weten over de politie? Kom dan deze woensdag-
middag naar de Rehoboth. Speciaal voor BRAinS komen de 
wijkagenten van Zuidplas hier namelijk op bezoek. De agenten 
kunnen al jouw vragen over de politie beantwoorden, maar 
reken erop dat ze jou ook vragen gaan stellen tijdens hun 
interactieve quiz. Ook zullen jullie een kleine sporttest 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 aanwe-
zig 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: Rehoboth, Windvaan 8
Wanneer: Woensdag 12 oktober
Hoe laat: 14.30 - 16.00 uur
Door wie: Wijkagenten Zuidplas (www.politie.nl)

1 euro | groep 3 t/m 8
Mk

Kijkje achter de schermen bij de 
dierenambulance$
De dierenambulance komt naar Moordrecht! 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: Ixieje, Oudersvrucht 1
Wanneer: Maandag 17 oktober
Hoe laat: 16.00 - 17.00 uur
Door wie: Medewerkers Dierenambulance Gouda

1 euro | groep 1 t/m 8
Mrd

OPBRENGST VOOR CADEAUKAST ZUIDPLAS
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Repair kid$
Soms gaan dingen kapot en doen ze het niet meer, 
gooi je het 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. Jullie gaan vooral zelf aan de 
slag. Een schemerlamp die geen licht geeft, een lekke 
fietsband en een paar huishoudelijke apparaten. Als 
er ruimte is kun je iets van thuis meenemen dat we 
samen proberen te maken.

Waar: Het Turfhuis, Oudersvrucht 5
Wanneer: Maandag 7, 14 en 21 november
Hoe laat: 16.00 - 17.00 uur
Door wie: SAZ Repair Café Zuidplas

5 euro | groep 6 t/m 8
Mrd

Reanimatietraining$
Wist jij dat er in Nederland jaarlijks 17.000 mensen 
buiten het ziekenhuis een hartstilstand krijgen? Als 
het een hulpverlener lukt om in de eerste 6 minu-
ten te starten met reanimeren en een AED aan te 
sluiten dan is de kans op overleven het grootst. Wil 
jij dit ook kunnen en ben je 11 jaar en ouder? Geef 
je dan op voor deze kennismakingstraining reani-
meren die bestaat uit twee lessen. Eerst wordt 
de benodigde theorie uitgelegd. Daarna ga je aan 
de slag met het reanimeren op speciaal daarvoor 
bedoelde poppen. Ook verslikking en ‘de stabiele 
zijligging’ zullen aan bod komen.

Waar:   De Eendragt, Lente 1
Wanneer:  Dinsdag 8 en 15 november
Hoe laat:  16.15 - 17.45 uur
Door wie:  Inge Ligthelm

6 euro | vanaf 11 jaar
Zh

Weerbaarheidstraining in 
pestsituaties$

Maak je dit weleens mee? Kinderen in je groep willen de baas 
spelen, lachen je uit, sluiten kinderen buiten, schelden en/of 
pesten. Weet je niet zo goed hoe je hiermee om kunt gaan? 
Geef je dan nu op. Je gaat samen met de andere kinderen* 
leren wat het verschil is tussen plagen en pesten, je wisselt 
ervaringen uit, oefent met stevig staan en op een goede ma-
nier uit een pestsituatie weggaan. Zie ook pagina 45 van deze 
brochure. (*max. 4 kinderen)

Waar:  Fun4learning, Zeemanstraat 53
Wanneer: Maandag 3 en 10 oktober óf 
 woensdag 5 en 12 oktober
Hoe laat: 18.30 - 20.00 uur (ma) 13.30 - 15.00 uur (wo)
Door wie: Karin Morsch, trainer/coach van fun4learning

15 euro | groep 6 t/m 8
Nwk
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Welzijn

Oppascursus$
Veel meisjes - en natuurlijk ook een paar jon-
gens - rollen er eigenlijk vanzelf in. Het is een leuk 
bijbaantje, maar het is wel handig om wat meer te 
weten. Daarom kun je nu een oppasdiploma halen! 
In vier bijeenkomsten wordt uitleg gegeven over 
verschillende onderwerpen zoals kennismaken, 
positief omgaan met kinderen en verwachtingen 
van ouders. Maar ook: veiligheid, spelen, eten en 
wat te doen als kinderen niet luisteren. Verder 
worden er handige tips gegeven!

Waar: ‘t Blok, IJsermanpad 1
Wanneer: Donderdag 3, 10, 17 en 24 november
Hoe laat: 16.00 - 17.30 uur
Door wie: Kim Terbrack, Stichting ZO! e.a.

10 euro | groep 8
Nwk

Thema-avond: Speels en 
positief opvoeden 1-12 jaar$
Komt u een avondje praten over opvoeding? Onder 
begeleiding van pedagoog Liesbeth Kraaijveld 
maken we er een gezellige avond van waarbij 
handvatten worden aangereikt en ruimte is voor 
gesprek. Hoe houd je het thuis speels en positief, 
juist in situaties waarin opvoeden energie kost? 
Liesbeth neemt u mee naar aanleiding van ver-
schillende situaties. Voor alle ouders/verzorgers 
met kinderen tot en met 12 jaar.

Waar: ‘t Blok, IJsermanpad 1
Wanneer: Donderdag 6 oktober
Hoe laat: 19.10 - 20.45 uur (inloop 19.00 uur)
Door wie: Liesbeth Kraaijveld, 
 Pedagoog Stichting ZO! (www.stzo.nl)

gratis | ouders en verzorgers
Nwk

Op de middelbare school!$
Hoera, het is zo ver! Je gaat bijna naar de middelbare school. 
Een spannende tijd, want hoe kies je de school die bij jou past? 
Je krijgt meer vakken en verschillende docenten. Frans, wis-
kunde, economie… wat leer je daar eigenlijk? Welke leuke din-
gen doe je nog meer op de middelbare? Tijdens deze workshop 
kom je alles te weten over het leven op de middelbare school.

Waar: TVO, Kamerlingh Onnesstraat 4
Wanneer: Donderdag 10, 17 en 24 november 
Hoe laat: 16.00 - 17.00 uur
Door wie: Docenten Thorbecke VO

5 euro | groep 7/8
NwkOPBRENGST VOOR BOODSCHAPPENKAST ZUIDPLAS
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Zelf ook iets 
organiseren?

Lijkt het je leuk om zelf een BRAinS 
activiteit te organiseren en zit je in groep 

7/8? Stuur dan vóór 15 september een 
mailtje naar b.vanaagten@stzo.nl met je 
idee. Dan kijken we samen hoe dat past 
in volgend seizoen. Natuurlijk help ik je 

met het verder uitwerken van je 
activiteit. Ik kijk uit naar jullie ideeën!

“Ik vind het altijd weer geweldig 
om die enthousiaste koppies te 
zien als ze zonder elkaar pijn te 
doen heerlijk aan het stoeien 

zijn. Momenteel draaien er zes 
kinderen mee in de verlengde 

kennismakingsperiode.” 
Cora van Kempen,
Budoclub Geisha

“Na de eerste BRAinS activiteit 
kreeg ik reacties als: ‘Ik dacht dat 
jij een dokter was, maar je bent 
echt heel leuk.’ ‘Ik vond het best 

spannend, maar dat was snel 
over toen de hond bij me kwam 
liggen. ’‘Mag ik volgende week 
nog een keer?’ Hier word ik als 

coach heel blij van.”
Jessica Wiekeraad, 
Yesican Coaching

Ouder: ‘Wat heeft mijn zoon Jort 
genoten bij kwekerij Mostert! 

Zoooooo leuk! Hij kwam helemaal 
glunderend thuis.’ Ruben: ‘Kijk, 

dat is leuk om te horen zeg!’
Ruben Mostert, Kijkje achter de 

schermen bij de kwekerij 

“Beginners hebben vaak moeite 
met het opslaan van de shuttle, 
de service. Leuk om te zien dat 
ze dan onvermoeibaar blijven 

proberen en vervolgens de vol-
doening als het eindelijk lukt.” 

Lies van Lochem, 
Badmintonclub Nieuwerkerk

“Ik heb zoveel leuke kids gehad! 
De één verlegen en de ander 
enthousiast dansend achter 

de dj set, maar stuk voor stuk 
supergeconcentreerd en er werd 
heerlijk meegezongen! En er was 

een jongetje die zei: Dit is toch 
vanaf nu elke week?”

Linda Blotenburg,
DJ kids

“Het was dit voorjaar een hele 
gezellige en geïnteresseerde 

groep kinderen die er allemaal 
zelf voor hadden gekozen om 

naar Spaans te komen (en niet 
door ouders gestuurd waren�) 
Heel fijn dat het weer door kon 

gaan.”
Astrid van den Hondel, 

Op reis door Spanje

“Het was weer een geslaagd 
event. De opkomst was prima. 

Wij hebben alweer nieuwe 
aanmeldingen van kinderen die 

kennis willen maken met tennis.” 
Michael Jongste, 

Tennis Nieuwerkerk aan den 
IJssel

“Gisteren 14 nieuwe kinderen 
mogen inschrijven. Leuk!”

Jan Timmers, Timmerssport,
Judo Zevenhuizen/Moerkapelle 

Wat aanbieders 
van BRAinS over 
het organiseren 
van activiteiten 
zeggen:
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BRAinS XL

BRAinS XL
In deze categorie vind je activiteiten voor leerlingen op het middelbaar 

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

Duiken$
Deze avond maak je kennis met de duiksport. Je 
leert tekens maken onder water, balansoefeningen 
en ademen onder water. Deze activiteit is alleen 
voor leerlingen die in het eerste of tweede jaar 
van het voortgezet onderwijs zitten. Als je zelf een 
duikbril en vinnen hebt, is het handig om dit mee 
te nemen. Graag bij jouw aanmelding doorgeven 
welke schoen- en kledingmaat je hebt. Neem een 
t-shirt mee dat nat mag worden en natuurlijk je 
zwemkleding!

Waar:  Zwembad Polderbad, Iersestraat 15
Wanneer: Vrijdag 4 november
Hoe laat: 19.20 - 21.00 uur 
 (inloop vanaf 19.00 uur)
Door wie: Potvis (www.nov-potvis.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 5 en 12 oktober
Hoe laat: 19.00 - 20.00 uur
Door wie: Jeugdbrandweer Zevenhuizen 
 (www.vrhm.nl)

2 euro
Zh

5 euro 
Nwk

OPBRENGST VOOR CADEAUKAST ZUIDPLAS
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Gnoompje$
Bij Atelier de Pretletter maken we dit najaar een 
gnoompje in herfst- of winterthema. Hij/Zij wordt 
gemaakt van o.a. piepschuim, schuimvulling en vilt. 
We gaan ook een beetje naaien en werken met het 
lijmpistool. Kom ook gezellig meedoen en maak 
zo’n leuke accessoire voor op je kamer! 

Waar: Korstmos 37 (privéadres)
Wanneer: Maandag 3 en 10 oktober
Hoe laat: 16.00 - 17.00 uur
Door wie: Yvonne Kervezee 
 (www.atelierdepretletter.nl)

15 euro
Nwk

Krav Maga$
Krav Maga is een zelfverdedigingssysteem dat 
ontwikkeld is op basis van natuurlijke reacties. 
Sinds een paar jaar wordt Krav Maga ook in Nieu-
werkerk gegeven. Geef je op voor een kennisma-
king met deze bijzondere sport. Tijdens de lessen 
zullen jouw conditie, gewichtsbeheersing, kracht, 
lenigheid en stressbestendigheid aan bod komen. 
De lessen worden gegeven door een gecertificeerd 
docent die ook fun in de lessen belangrijk vindt.

Waar: Hoogeveenenweg 100
Wanneer: Dinsdag 4, 11 en 18 oktober 
Hoe laat: 5 t/m 9 jaar: 17.00 - 17.45 uur 
 10 t/m 14 jaar: 18.00 - 18.45 uur 
Door wie: Martijn Nossent

3 euro
Nwk

Streetdance$
Gezellige danslessen volgen in Nieuwerkerk aan den IJssel? 
Kom naar de danslessen bij REND Dance! Tijdens de street-
dance lessen leer je de stoerste dansen. In 3 weken tijd krijg je 
een inkijkje in hoe het eraan toegaat bij de danslessen en leer 
je een toffe dans. Juf Danielle kan niet wachten om jou in de 
dansles te zien. Dansen maakt de wereld een stukje mooier, 
stap mee in de gezellig danswereld van REND Dance!

Waar: Van Gennepweg 5
Wanneer: Woensdag 5, 12 en 19 oktober óf 
 donderdag 6, 13 en 20 oktober
Hoe laat: 19.30 - 20.30 uur
Door wie: REND Dance (www.rendentertainment.nl)

6 euro
Nwk
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Langebaanschaatsen$
Schaatsen, de enige echte Nederlandse wintersport! Het 
leukste is natuurlijk schaatsen op natuurijs. Dat kan helaas 
niet elke winter op de sloten, vijvers, meren of vaarten. Maar 
als er natuurijs ligt, wil je natuurlijk goed beslagen ten ijs ko-
men. Of misschien wil je wel de nieuwe Sven Kramer of Ireen 
Wüst worden? Schaatsplus organiseert daarom speciaal voor 
BRAinS een clinic langebaanschaatsen op de Schaatsbaan in 
Rotterdam. Vanuit deze discipline kun je natuurlijk ook verder 
met shorttrack, kunstschaatsen of ijshockey. Neem je eigen 
schaatsen mee of huur deze bij de schaatsbaan en doe mee!

Waar: Schaatsbaan Rotterdam, Toepad 95
Wanneer: Maandag 12 december
Hoe laat: 16.00 - 17.30 uur
Door wie: Schaatsplus (www.schaatsplus.nl)

3 euro
Rotterdam

Rolhockey$
Maak kennis met rolhockey bij Rolling’90. Dit is een soort hoc-
key dat wordt gespeeld door twee ploegen van elk 5 spelers op 
rolschaatsen. Het vijftal dat erin slaagt de bal door middel van 
een stick de meeste keren in het doel van de tegenstander te 
slaan, is de winnaar. Lijkt het je leuk om dit eens te proberen, 
geef je dan snel op! Neem zelf je rolschaatsen of inline skates 
mee.

Waar: Dorpshuis Op Moer, Raadhuisstraat 40
Wanneer: Donderdag 6, 13 en 20 oktober
Hoe laat: 17.00 - 18.00 uur
Door wie: Rolling ‘90 (www.rolling90.nl)

6 euro
Mk
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Weerbaarheidstraining in 
pestsituaties$
Maak je dit weleens mee? Kinderen in je groep willen de baas 
spelen, lachen je uit, sluiten kinderen buiten, schelden en/of 
pesten. Weet je niet zo goed hoe je hiermee om kunt gaan? 
Voel je je hierdoor soms onzeker of bang? Geef je dan nu op. Je 
gaat samen met de andere kinderen* leren wat het verschil is 
tussen plagen en pesten, je wisselt ervaringen uit, oefent met 
stevig staan en op een goede manier uit een pestsituatie weg-
gaan. In de tweede bijeenkomst komt je vader of moeder ook 
meetrainen, zodat die ook weet wat jij hebt geleerd. (*max. 4 
kinderen) 

Waar: Fun4learning, Zeemanstraat 53
Wanneer: Maandag 3 en 10 oktober óf 
 woensdag 5 en 12 oktober
Hoe laat: 18.30 - 20.00 uur (ma) 13.30 - 15.00 uur (wo)
Door wie: Karin Morsch, trainer/coach van fun4learning 

15 euro
Nwk

Reanimatietraining$
Wist jij dat er in Nederland jaarlijks 17.000 mensen buiten het 
ziekenhuis een hartstilstand krijgen? Als het een hulpverlener 
lukt om in de eerste 6 minuten te starten met reanimeren 
en een AED aan te sluiten dan is de kans op overleven het 
grootst. Wil jij dit ook kunnen en ben je 11 jaar en ouder? Geef 
je dan op voor deze kennismakingstraining reanimeren die 
bestaat uit twee lessen. Eerst wordt de benodigde theorie uit-
gelegd. Daarna ga je onder de deskundige begeleiding van Inge 
Ligthelm aan de slag met het reanimeren op speciaal daarvoor 
bedoelde poppen. Ook verslikking en ‘de stabiele zijligging’ 
zullen aan bod komen.

Waar: De Eendragt, Lente 1
Wanneer: Dinsdag 8 en 15 november
Hoe laat: 16.15 - 17.45 uur
Door wie: Inge Ligthelm

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

Aan BRAinS najaar 2022 werken mee:
Gemeente Zuidplas, De Terp, PWA school, Gideonschool, Wingerd, Montessori, Elim, De Loofboom, TVO, 
Comenius College, De Eendragt, ’t Reigerbos, KC Koningskwartier, De Nessevliet, Meester Lalleman, Ixie-
je, St. Jozef, Keijzerschool, Rehoboth, ’t Blok, Gymzaal Kroonkruid, Zwembad Polderbad, Sporthal Park-
zoom, Dorpshuis Swanla, Het Turfhuis, Gymzaal de Zuidplas, Dorpshuis Op Moer, Tropica, Vrijwilligers 
Peuterteam ‘t Blok, Ilse Murel, Gerda Schilt, Ingrid Bovekerk-van de Vlugt, Rolling ‘90, Floor Soeteman, 
Jan van den Berg, Mevrouw van Veen, Lianne Biemond, Boekiemet, Edith ten Hoor, Karin Molenaar, Roos 
Braam-Wegman, Team de Blokkies, Docenten MOZ-Art, Exotus Serpenti, Vrijwilligers Speeltuin IJssel-
kids, Yvonne Kervezee, Henrike de Goede, Marga Ruygrok, Michelle Heij, Linda Blotenburg, Bac Mode en 
Schoenen, Cupcakes voor Kids, Esther Holtkamp, Emmy Verkerke, Scouting Moordrecht, SBKZ, Astrid 
van den Hondel, Daphyd Sens, REND Dance, Ans van Tol, Maren Slijkhuis, Vrijwilligers Oudheidkamer, 
Vrijwilligers ‘t Blok, Maroesja van Baarle, Cora van Kempen, Lieke Olivier, TUMO, Jan Timmers, Martijn 
Nossent, VV Moordrecht, VV Nieuwerkerk, Schaatsplus, Edgar van Oosten, Tennisclub Zevenhuizen, 
Gerda van der Knaap, David Tahitu, Moordrechtse Volleybalclub, Tjerk Tinga, Golfclub Hitland, Golfschool 
Hitland, BC Nieuwerkerk, Dana Leeuwrik, Nieuwerkerkse Tafeltennisclub, Medewerkers Dierenambulan-
ce Gouda, Maren Slijkhuis, Wijkagenten Zuidplas, Inge Ligthelm, SAZ Repair Café Zuidplas, Karin Morsch, 
Docenten Thorbecke VO, Potvis, Jeugdbrandweer Zevenhuizen en Stichting ZO! 

Start activiteiten: medio september 2022. Aanmelden tot uiterlijk
 maandag 12 september 2022 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
Peuterdisco | Nwk | 2 t/m 4 jaar | 1 euro
Fotoshoot; (...) model! | Nwk | gr. 1/2 en 7/8 | 5 euro
Circus bambino | Nwk | 3 t/m 6 jaar | 10 euro
Tekenen en schilderen | Mk | groep 1 t/m 3 | 12 euro
Rollerdisco | Mk | groep 1 t/m 8 | 2 euro
Maak (...) knopenkunst! | Nwk | groep 1 t/m 8 | 8 euro
Fotoshoot; (...) superster! | Mk | groep 1 t/m 8 | 5 euro
Gi-ga-groen; lezen & doen! | Mk | groep 3 t/m 5 | 3 euro 
Engelse les | Nwk | groep 3 t/m 5 | 12 euro
Moluks bakken | Mrd | groep 3 t/m 8 | 3 euro
Mozaïeken | Mrd  | groep 3 t/m 8 | 5 euro
Maak (...)  aftelkalender! | Nwk | gr. 3 t/m 8 | 8 euro
Keramische kunst | Mk | groep 3 t/m 8 | 10 euro
Blokkies | Nwk | groep 3 t/m 8 | 2,50 euro
Ontdek je instrument | Zuidplas | groep 3 t/m 8 | 3 euro
Reptielen | Zh | groep 3 t/m 8 | 2 euro
Griezelen (...) in de Speeltuin | Nwk | groep 4 t/m 6 | 2 euro
Gnoompje | Nwk | groep 4 t/m 8 | 15 euro
Legowedstrijd | Mrd | groep 4 t/m 8 | 2 euro
Herfststukje maken | Nwk | groep 4 t/m 8 | 5 euro
Blokfluit  | Mrd | groep 4 t/m 8 | 10 euro
Glitter-tattoos | Mrd  | groep 4 t/m 8 | 5 euro
Zandkaarten maken | Mrd  | groep 4 t/m 8 | 3 euro
Filmquiz | Nwk | groep 5 t/m 8 | 3 euro
Kinderdisco | Zh | groep 5 t/m 8 | 2 euro  
Ben jij de nieuwe ‘influencer’ (...)? | Zh | gr. 5 t/m 8 | 2 euro  
Stopmotion | Nwk | groep 5 t/m 8 | 8 euro
Herfstcupcakes maken | Nwk | groep 5 t/m 8 | 4 euro
Stripverhaal schrijven | Zh | groep 5 t/m 8 | 5 euro
Mooi (...) PowerPoint | Nwk | groep 5 t/m 8 | 10 euro
Mandala tekenen | Nwk | groep 5 t/m 8 | 12 euro
Kerstkaarten maken | Nwk | groep 5 t/m 8 | 3 euro
Fotoshoot; (...) kerstster! | Mk | groep 1 t/m 8 | 5 euro
Scouting | Mrd | groep 5 t/m 8 | 4 euro
Graveren | Nwk | groep 6 t/m 8 | 4 euro
Op reis door Spanje | Nwk | groep 6 t/m 8 | 15 euro
Didgeridoo | Nwk | groep 6 t/m 8 | 5 euro
Schilderkunst | Mk | groep 6 t/m 8 | 8 euro
Theater | Nwk | groep 6 t/m 8 | 10 euro
Haakles | Zh | groep 6 t/m 8 | 6 euro
Koken | Nwk | groep 6 t/m 8 | 10 euro
Foto’s maken in het museum | Nwk | groep 7/8 | 2 euro
Quiz! | Nwk | groep 7/8 | 1 euro

Sport
Kabouters in beweging | Zh | 3 t/m 6 jaar | 5 euro
Kleuters in beweging  | Nwk | groep 1/2 | 5 euro
Tuimelen | Nwk | vanaf 4 jaar | 3 euro
Gym | Mrd | groep 1 t/m 5 | 3 euro
Judo Zevenhuizen | Zh | vanaf 5 jaar | 3 euro
Krav Maga | Nwk | vanaf 5 jaar | 3 euro
Voetbal Moordrecht | Mrd | 5 t/m 12 jaar | 3 euro
Voetbal Nieuwerkerk | Nwk | groep 3 t/m 5 | 1 euro
Langebaanschaatsen | Rtd | groep 3 t/m 8 | 3 euro 
Fitness | Zh | groep 3 t/m 8 | 3 euro
Rolhockey | Mk | groep 3 t/m 8 | 6 euro
Tennis Zevenhuizen | Zh | groep 3 t/m 8 | 2 euro  
Korfbal | Nwk | vanaf 6 jaar | 1 euro
Kempo | Mrd | 6 t/m 10 jaar | 2 euro
Volleybal | Mrd | 6 t/m 10 jaar | 3 euro
Schaken | Nwk | groep 4 t/m 8 | 6 euro
Golf | Nwk | groep 4 t/m 8 | 5 euro
Badminton | Nwk | groep 4 t/m 8 | 3 euro
Dans Moerkapelle | Mk | groep 4 t/m 8 | 6 euro
Dans Nieuwerkerk | Nwk | groep 5 t/m 8 | 6 euro
Kegelen | Mk | groep 6 t/m 8 | 2 euro
Tafeltennis | Nwk | groep 7/8 | 1 euro
Lasergamen | Nwk | groep 7/8 | 4 euro

Welzijn
Kinderyoga | Nwk | groep 2 t/m 8 | 10 euro
Hoe werkt het in het ziekenhuis? | Zh | groep 4 t/m 6 | 2 euro 
Kijkje (...) bij de dierenambulance | Mrd  | groep 1 t/m 8 | 1 euro
Kijkje (...) bij de politie | Mk | groep 3 t/m 8 | 1 euro
Weerbaarheidstraining (...) | Nwk | groep  6 t/m 8 | 15 euro
Repair kid | Mrd  | groep 6 t/m 8 | 5 euro
Reanimatietraining | Zh | vanaf 11 jaar | 6 euro
Zo gaat het op de middelbare school! | Nwk | groep 7/8 | 5 euro
Oppascursus | Nwk | groep 8 | 10 euro
Thema-avond: Speels en positief opvoeden 1-12 jaar | Nwk | 
ouders/verzorgers | gratis

BRAinS XL 
leerlingen voortgezet onderwijs
Duiken | Nwk | 5 euro
Jeugdbrandweer | Zh | 2 euro  
Streetdance | Nwk | 6 euro
Gnoompje | Nwk | 15 euro
Krav Maga | Nwk | 3 euro
Langebaanschaatsen | Rtd | 3 euro 
Rolhockey | Mk | 6 euro
Reanimatietraining | Zh | 6 euro 
Weerbaarheidstraining (...) | 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 12 september 2022 via

www.mijnbrains.nl 


