
AANBOD MEIVAKANTIE - ZOMERVAKANTIE 2017, CULTUUR & SPORT REITDIEP 

Activiteit Dag/tijd Doelgroep Prijs 
module * 

Aantal 
keer 

Data Wat gaan we doen? 

Vrijdagatelier: 
 
Speksteen  

Vrijdag 
 
14.00 - 15.30 
 

Iedereen!  
Jong en oud, 
samen of alleen 

€ 16,-* 4x Mei: 12, 19,  
Jun: 9, 16 

Speksteen in alle kleuren kun je mooi glad en glanzend raspen en polijsten, 
maar je kunt ook delen ruw geraspt laten. Een ieder maakt zijn eigen abstracte 
of fantasie-beeld.  
Ivm het vrijwilligerstekort vragen we ouders om één keer mee te doen als hulp in 
deze module. Graag even aangeven welke datum jullie past? 
Aanmelden via: cultuur@cultuurensportreitdiep.nl  

Vrijdagatelier: 
 
Koken 

Vrijdag 
 
15.00 -19.00 

Iedereen!  
Jong en oud, 
samen of alleen 

€ 8,-* 2x Jun:23, 30 
en 
wo 21 juni 13 uur 
voorbereiding!  

Het plan is dat we 2 keer gaan koken, deze keer voor onszelf en ook voor 
gasten die we dan om 17.30 uur uitnodigen. Maximaal 10 deelnemers! 
Op woensdag 21 juni om 13 uur maken we samen een plan wat we die 2 keer 
eten en wie we in ons eetcafe uitnodigen.  
Ivm het vrijwilligerstekort vragen we ouders om één keer mee te doen als hulp in 
deze module. Graag even aangeven welke datum jullie past?  
Aanmelden via: cultuur@cultuurensportreitdiep.nl 

Vrijdagatelier: 
 
Koken 

Vrijdag 
 
15.00 - 19.00 

Iedereen!  
Jong en oud, 
samen of alleen 

€ 8,-* 2x Jul:7, 14  
en  
wo 21 juni 13 uur 
voorbereiding! 
 

Het plan is dat we 2 keer gaan koken, deze keer voor onszelf en ook voor 
gasten die we dan om 17.30 uur uitnodigen. Maximaal 10 deelnemers! 
Op woensdag 21 juni  om 13 uurmaken we samen een plan wat we die 2 keer 
eten en wie we in ons eetcafe uitnodigen.  
Ivm het vrijwilligerstekort vragen we ouders om één keer mee te doen als hulp in 
deze module. Graag even aangeven welke datum jullie past?  
Aanmelden via: cultuur@cultuurensportreitdiep.nl 

Schilderen Woensdag 
 
19.30 - 22.00 

Volwassenen € 12,-* 4x Mei: 31  
Jun: 7, 14, 28 
 

Open schilder-atelier onder leiding van wijkbewoonsters Linda en Esther. 
Tekenen en schilderen voor iedereen. Materialen zijn aanwezig in het wijklokaal. 
Aanmelden via: cultuur@cultuurensportreitdiep.nl 

Wadlopen Zat/Zon Jongeren en 
volwassenen 

€ ,-* 1x Jun:  Wijkbewoner Rene neemt de Reitdiepwijk mee het Wad op. Warme kleding mee 
en hoge veterschoenen voor in de blubber. Tijdstip en plaats volgt na 
aanmelding. 
Aanmelden via: cultuur@cultuurensportreitdiep.nl 

Schiemanswerk Woensdag 
 
13.00-14.00 

Kinderen 
(of 
volwassenen!) 

€ 0,- 4x Mei:24, 31 
Jun: 7, 14 

Knopen worden gebruikt door reddingswerkers, bergbeklimmers, en op boten. 
Het heet met een moeilijk woord: “schiemanswerk. Onder leiding van 
wijkbewoner Ton van “Allemanseindje” leer je met touw te knopen en hier mooie 
dingen van maken, bv een knopenbord, of een sleutelhanger. Ton kan ook een 
heleboel vertellen over de geschiedenis van knopen 
Bij belangstelling kan deze module ook voor volwassenen gegeven worden. 
Aanmelden via: cultuur@cultuurensportreitdiep.nl 



Sloeproeien Donderdag 
 
Vanaf 19.30 

Jeugd (15+) en 
volwassenen 

€ 5,-* 4 keer Jun: 1, 8, 15, 22 Wil jij leren sloeproeien en de wijk en de omgeving vanaf het water leren 
kennen? Meld je dan nu aan! 
Bij veel belangstelling, plannen we extra data in.  De locatie om te verzamelen 
wordt na aanmelding bekend gemaakt.                                                   
Aanmelden via: cultuur@cultuurensportreitdiep.nl 

Disco Vrijdag 
 
19.00 - 21.00 

Kinderen 
8 – 12 jaar 

€ 4,-* 4 keer 
per 
jaar 

Jun: 9 De Disco blijkt in onze wijk een groot succes! Meld je snel aan, anders is het vol! 
Neem je eigen spotify lijst mee of stuur ‘m toe, of neem je muziek mee op een 
USB stick.  
Misschien is er ook een DJ in de wijk? Meld je bij ons. 
Aanmelden via: cultuur@cultuurensportreitdiep.nl 

Pubquiz 12 mei 
 
20.30 - 22.00 

Volwassenen € 0,-* 
(er is een 
pot) 

4 keer 
per 
jaar 

Mei: 12 De Pub-Quiz komt uit Engeland en was van oorsprong bedoeld om meer 
mensen in het “lokaal” te krijgen. Dat is in het Reitdiep geen probleem! 
Rondes met vragen, je hersens laten kraken onder het genot van een drankje. 
Schrijf je in met een team uit je straat of een vriendenclub en ga voor de EER. 
Na de geslaagde quiz in januari zal het winnende team deze quiz organiseren. 
We spelen met maximaal 10 teams van 4 personen, dus meld je snel aan: 
vol=vol 
Aanmelden via: cultuur@cultuurensportreitdiep.nl 

Werkplaats 
 
Overkapping 
Bibliotheekkast 

Zaterdag  
 
15.00-16.30 

Volwassenen en 
kinderen 

€ 0,-* 
 

3x Mei: 20 
Jun: 24 
Jul: 15 
 

We maken een houten overkapping met beweegbaar doek. Daarnaast willen we 
een Wijk-Bibliotheek-kast voor buiten bouwen. Omdat beide projecten voor de 
wijk zijn wordt er geen bijdrage gevraagd. Timmermannen/vrouwen/kinderen zijn 
van harte uitgenodigd om te helpen zodat we het kunnen realiseren. 
Aanmelden via: cultuur@cultuurensportreitdiep.nl 

• Voor de modules is aanmelden nodig. Na aanmelding bij cultuur@cultuurensportreitdiep.nl krijg je uiterlijk 2 dagen voor de start van de module een e-mail waarin staat of de module doorgaat en over de 
betaling (NL 71 ABNA 0463 854 640). Niet leden van de bewonersvereniging Reitdiep betalen 20% extra.  

• Modules van C&S worden door wijkbewoners gegeven op vrijwillige basis. De prijs van een module is gebaseerd op geschatte kosten voor materiaal of andere benodigdheden. Eventueel overblijvend 
geld blijft in de kas van C&S en wordt gebruikt voor eenmalige aanschaffen van gereedschap, materiaal en andere ondersteunde middelen. 

• Laat ons weten welke activiteiten je nog meer zou willen doen in de wijk of wat je ZELF zou kunnen aanbieden. 
• Vind je het leuk om te assisteren bij de (kinder)activiteiten, je bent zeer welkom! Neem contact op, ook als je alleen incidenteel kunt. 
• ALLE ACTIVITEITEN WORDEN AANGEBODEN IN HET WIJKLOKAAL AAN JOESWERD 22. 


