VOORWOORD

VOORWOORD
Het is bijna kerst als we dit schrijven. Tussen
de drukte van Kerst en Oud en Nieuw door
nog even snel het voorwoord.
Als je dit leest is het begin januari 2019,
en is het activiteitenboekje van Hoogkerk
weer op de mat gevallen. Met enige
trots noemen we dit het activiteitenboekje van Hoogkerk, want in dit boekje
vind je het gezamenlijk aanbod van
Speeltuinvereniging Voor Hoogkerks
Jeugd, WIJ-Hoogkerk en het Dorpshuis
Hoogkerk. Samen zorgen we in 2019
voor een mooi en divers aanbod.
In het Dorpshuis vind je ook het Suykercafé,
waar je op werkdagen voor € 2,- pp kunt
ontbijten. Met een Stadjerspas zelfs voor
€ 1,- pp! In de Westerkrant vind je het hele
jaar door een advertentie met daarin de
lunchspecial voor de week daarna.
In de Vensterschool wordt dagelijks hard
gewerkt om te zorgen voor een prettig
vertoeven. Dat zal bij de speeltuinen en
het WIJ-team niet anders zijn. Niet alleen
door beroepskrachten, maar vooral ook
door veel enthousiaste vrijwilligers.
We wensen alle deelnemers, bezoekers,
docenten, vrijwilligers en beroepskrachten
een goed seizoen.
Nieuwsgierig? Kom gerust eens informeren.
Bestuur en medewerkers
Dorpshuis Hoogkerk
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Wijzigingen in prijs, evenals druk- en zetfouten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder
toestemming van Dorpshuis Hoogkerk. Dorpshuis Hoogkerk is
niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave.

CONTACT
Dorpshuis Hoogkerk
Zuiderweg 70-4
9744 AP Groningen
Algemene zaken
Tel. 050-5375230
Zaalhuur, informatie cursussen en/of
aanmeldingen
Tel. 06-22125197
(werkdagen van 10.00 - 16.00 uur)
info@dorpshuishoogkerk.nl

Informatie/Opgave:
Sonja Mantchorov, tel. 06-18214300
gaia2510@tutanota.com
FLAMENCO DANS & CASTAGNETTEN
Ervaar de vurige passie van de flamencodans door het gestaag leren van compas
(flamenco ritmes), oefeningen voor braceo
(armbewegingen), floreo (handbewegingen),
palmas (het ritmisch klappen van de
handen) en zapateado (voetenwerk). Dit
seizoen herhalen we de Tangos, Alegrias
met manton (grote omslagdoek) en
Sevillanas 1e copla, waarna we verder

gaan met techniek voor dansen met een
waaier (pericon), wat langere zapateado
combinaties en Sevillanas 2e copla. Ook
de geleerde castagnettentechniek zal
gebruikt gaan worden in kleine stukjes
choreografie.
Voor eventuele beginnerslessen voor
kinderen en/of volwassenen kun je
contact opnemen met Sonja Mantchorov
Wanneer: woensdagavond 18.45 - 19.45 uur.
Kosten: € 23,- voor een blok van 4 lessen.
Informatie/Opgave:
Sonja Mantchorov, tel. 06-18214300
gaia2510@tutanota.com
INTERNATIONALE DANSEN
Op maandag van 15.30 - 16.45 uur kunt
u genieten van de muziek uit verschillende landen en de techniek van het dansen
onder de knie krijgen. Tussentijds hebben
we pauze voor een kopje koffie of thee.
Kosten: € 2,- per keer.
Informatie/Opgave:
Joukje Bloemhof, tel. 050-5567851
henkbloemhof@home.nl

Zaalhuur, informatie cursussen en/of aanmeldingen Tel. 06-22125197 (werkdagen van 10.00 - 16.00 uur) info@dorpshuishoogkerk.nl

BEWEGING

STRETCHING
In deze lessen werken wij er aan om de
spieren en gewrichten tot een maximum
uit te rekken zonder hiervoor extreem
zware en/of vermoeiende oefeningen
te doen. Dit gebeurt door het rustige
en langzame rekken van de spieren in
statische posities. Hierdoor vergroot de
soepelheid en kracht in de spier. Verdere
voordelen van stretching zijn o.a. versterking van de wervelkolom, vergroting van
de lenigheid, betere beweeglijkheid van
de gewrichten, verbetering van de
houding. Deze les heeft, naast een positief
effect op kracht en soepelheid, ook een
zeer ontspannende werking op totale
lichaam en geest. Tevens is gebleken dat
mensen met een burn-out erg veel baat
hebben bij deze les. Instroming kan op elk
moment.
Wanneer: woensdagavond 20.00 - 21.00 uur.
Kosten: € 23,- voor een blok van 4 lessen.

BEWEGING

SALSA
Op donderdagavond worden er salsalessen gegeven vanaf 19.30 uur. De Salsa is
afkomstig uit Zuid-Amerika en is een
energieke en zonnige dans. De tropische
muziek en interactie maken iedereen aan
het dansen. Inloop/proefles ten alle tijden
mogelijk.
Kosten: € 35,- voor 8 lessen.
Informatie/Opgave:
Dave Kiers, tel. 06-14465310 of
David.k@home.nl
COUNTRY LINE DANCE
Op donderdagavond van 20.00 - 22.15 uur
wordt Country Line Danceles gegeven. We
leren meestal twee tot drie nieuwe dansen
per maand. Daarnaast wordt er aandacht
besteed aan het herhalen van de eerder
geleerde dansen. Natuurlijk wordt er op
zo’n avond flink geoefend, maar we vinden
ontspanning en gezelligheid ook erg
belangrijk. Het fijne van Line Dance is dat je
geen partner nodig hebt. Iedereen die het
leuk vind om lekker op muziek te bewegen
kan meedoen.
Het seizoen loopt van september t/m juni.
Contributie afhankelijk van het aantal
donderdagen in de maand.
Informatie/Opgave:
Iektje Mulder, tel. 06-10808365 of
i-mulder@home.nl
DANS GROEP (voor 50+)
Elke vrijdagavond vanaf 20.30 uur gelegenheid te dansen, o.a. Latijn, Ballroom,

en Country. Onder het genot van een
hapje en drankje.
Informatie/Opgave:
Dorpshuis, tel. 06-22125197 of
info@dorpshuishoogkerk.nl
GYM OP MUZIEK (voor 50+, dames)
Op dinsdagmiddag kun je in de gymzaal
gymmen op muziek van 13.30 - 14.30 uur.
Kosten: € 12,- per maand.
Informatie/Opgave:
gerdawieringa@hotmail.com
TAI CHI
Tai Chi Chuan (vaak afgekort tot Tai Chi)
is een Chinese vechtkunst. Het wordt
beoefend voor zowel subtiele defensieve
training en voor de gezondheid. De belangrijkste oefening in Tai Chi Chuan is
het in rust en kalmte uitvoeren van verschillende vormen/houdingen(Taolu) De
verschillende houdingen lopen vloeiend
in elkaar over, net als het stromende water
van beken en rivieren. Zo komt de geest
tot rust, het doel in het taoïsme. Naast
deze bekende oefeningen bevat de training
ook snelle sets, wapen vormen (sabel,
zwaard, ed.) en werken we met partners.
Tai Chi Chuan is geschikt voor mensen van
alle leeftijden.
Wanneeer: maandagavond vanaf 19.30 uur.
Kosten: € 15,- per maand.
Informatie/Opgave: Sylvain Hamon,
info@taichichuantung.nl
tel. 06-22125197 (Dorpshuis)

Zaalhuur, informatie cursussen en/of aanmeldingen Tel. 06-22125197 (werkdagen van 10.00 - 16.00 uur) info@dorpshuishoogkerk.nl

Informatie/Opgave:
Diana Mazer, tel. 050-5567375 of
Diana Mazer@home.nl
HTV (toneel)
De Hoogkerker Toneelvereniging is iedere
dinsdagavond actief van 19.30 - 22.30 uur.
Er wordt in dialect gespeeld.
Informatie/Opgave:
Janneke Tho-Bokholt, tel. 050-5566254
jthobokholt@gmail.com

KLAVERJASSEN
Eenmaal per 2 weken op de vrijdagavond
van 19.30 - 22.30 uur kunt u deelnemen
aan de klaverjasgroep.
Informatie/Opgave:
Mevr. Van Dijk, tel. 050-5567870
KLAVERJASSEN (woensdagmiddag/dames)
Eenmaal per 2 weken op de woensdagmiddag van 13.30 - 17.00 uur kunt u deelnemen aan de dames klaverjasgroep.
Informatie/Opgave:
Siena Gorter, tel. 06-22672200

BILJARTEN EN KAARTEN (55+)
Maandag- en vrijdagmiddag van 13.00
- 16.30 uur kunnen de dames en heren
gezamenlijk in het Sportcafé van Dorpshuis Hoogkerk gebruik maken van onze
voorzieningen.
Op maandag en vrijdag wordt er gespeeld
in competitieverband.
Kosten: € 10,- per jaar.
Informatie/Opgave:
Klaas Huizinga, tel. 06-10149724
BILJARTEN VOOR BEGINNERS
Biljarten voor beginners onder leiding van
iemand van de biljartclub.
Een keer in de 14 dagen op woensdagmiddag vanaf 13.30 uur.

Zaalhuur, informatie cursussen en/of aanmeldingen Tel. 06-22125197 (werkdagen van 10.00 - 16.00 uur) info@dorpshuishoogkerk.nl

ONTMOETING

DE KOMEDIANTEN (toneel)
De Komedianten is een toneelvereniging
die iedere maandag van 19.30 - 22.30 uur
repeteert. Veel lol en lekker toneel spelen.

WORKSHOPS

FOTO CLUB!
Als vervolg op de fotocursussen die gegeven zijn in de afgelopen seizoenen zijn we
doorgestart met een aantal enthousiastelingen om op een wat vrijere manier met
fotografie bezig te zijn. Fotocluppie! Om
de week komen we bij elkaar en hebben
het over foto’s, of doen we wat met foto’s,
of doen we samen wat met fototoestellen... Meestal aan de hand van een thema
en altijd onder begeleiding van een fotograaf. Meedoen kun je per seizoen en we
starten in overleg.
Kosten: € 65,- incl koffie/thee.

COMPUTERLES
Bent u een beginneling of wilt u nog wat
bij leren? Onze docenten zijn kundig en
kunnen u in veel dingen bijstaan. U kunt
zich telefonisch opgeven voor een les op
uw meegebrachte Laptop, iPad, Tablet,
iPhone enz.
Wanneer: maandag- en dinsdagmiddag
vanaf 7/8 januari 2019
van 13.30-14.30 uur en 15.45-15.45 uur
Kosten: de lessen kosten €2 per uur.
PS: daar kan je het toch niet om laten.
Informatie/Opgave:
Dini ter Veen tel. 06-20425713 of
dterveen@ziggo.nl

CURSUS FOTOGRAFIE
Techniek: sluitertijd, diafragma, gevoeligheid, licht en donker, scherp en onscherp.
Hoe steekt het nou echt in elkaar? We gaan
ermee aan de slag in de vorm van thematische opdrachten. Dus: theorie en daarna
zelf doen. We bespreken samen de resultaten en kijken waar het nog beter kan... Maar
we zien ook wat je met je camerastandpunt en compositie kunt doen om van een
zelfde onderwerp hele verschillende foto’s
kunt maken....Een eye-opener!
Wanneer: 6 dinsdagavonden van 19.30 tot
22.30 (om de week). We starten met een
min. deelname van 4 pers. op 15 januari.
Kosten: € 55,- incl koffie/thee
Informatie/Opgave:
Alex Boerema, tel. 06-12290735 of
cursus@aboeremadesign.nl

Zaalhuur, informatie cursussen en/of aanmeldingen Tel. 06-22125197 (werkdagen van 10.00 - 16.00 uur) info@dorpshuishoogkerk.nl

Speeltuinvereniging Voor Hoogkerks Jeugd (VHJ)
Wij zijn een speeltuinvereniging die midden in de suikerbuurt ligt. Er is een prachtige, grote en overzichtelijke
speeltuin. Middelpunt van de speeltuin is het kasteel. Hier kunnen de kinderen op klimmen, klauteren,
glijden maar ook spelletjes spelen. Verder is er een water- en zandspeeltoestel, kabelbaan, balanceertoestellen en touwklimtoestel. In het goed onderhouden speeltuingebouw worden iedere week, ook in de
vakanties, tal van activiteiten georganiseerd voor groot en klein. Ook verenigingen maken gebruik van
het gebouw.
NIEUW
Nieuw zijn de beweegtoestellen. Op het terrein voor de accommodatie zijn een
drietal beweegtoestellen geplaatst. Op de toestellen staat precies beschreven
hoe ze gebruikt dienen te worden en welke spiergroep je daarmee traint.
Heel gemakkelijk en veilig. De vereniging heeft het idee geopperd om de
toestellen te plaatsen omdat ze op deze wijze denken ouderen meer in
beweging te krijgen en de ontmoeting in de buurt te vergroten.
Ook is er een bankje geplaatst om even uit te rusten of bij te kletsen.
voor

Lid worden

?

€ 9,50 p/j

>>

Je kunt lid worden van de speeltuin voor € 9,50 per jaar, voor het hele gezin.

het hele gez

in

Activiteiten Speeltuinvereniging Voor Hoogkerks Jeugd (VHJ)
Overzicht van de activiteiten van januari tot en met augustus 2019. Vaste activiteiten zijn:
Maandag
		

13.30 uur 		
20.00 uur		

Country Dansen
Klaverjassen HartenAas

Dinsdag
		

10.00 uur - 11.30 uur Koffie inloop
18:30 uur - 20:00 uur Darten voor jeugd leden t/m 17 jaar

Woensdag
		
		

09.30 uur		
14.30 uur		
20.00 uur		

Pergamono club (om de week)
Kindermiddag
Darten of Vrouwenbond FNV (om de week)

Donderdag
		
		
		

09.30 uur		
10.00 uur - 11.30 uur
13.30 uur		
20.00 uur		

Handwerkclub
Koffie inloop
Volksdansen
Schietclub

Vrijdag		

19.00 uur		

Kinderbingo of Kinderclub (eens in de maand)

Zaterdag

nntb			

Kinderdisco of Kaarten&Sjoelen (eens in de maand)

Activiteiten Speeltuinvereniging Voor Hoogkerks Jeugd (VHJ) 2019

VHJ KA
TERN

Maand Activiteit
Leeftijd
Zaal open Starttijd Eindtijd Max. aantal Opgave? Alleen leden? Kosten
										
Januari										
11
Kinderbingo
t/m 17 jr
18:45
19:00
x
geen		
nee			 ja
18
Grote bingo
vanaf 16 jr 19:30
20:00
x
geen		
nee			 x
19
Kinderdisco
t/m 7 jr
x
15:00
16:30
geen		
nee			 x
Kinderen onder de 4 jaar onder begeleiding van een ouder.
19
Kinderdisco
7 t/m 17 jr x
19:00
21:30
geen		
nee			 x
25
Jeugdclub
8 t/m 17 jr x
19:00
20:30
geen		
nee		 ja				
26
Kaarten & sjoelen vanaf 18 jr 19:30
20:00
x
geen		
nee			 ja
Februari
8
Kinderbingo
t/m 17 jr
22
Darten jeugd
t/m 17 jr
23
Kaarten & sjoelen vanaf 18 jr

18:45
15.00
19:30

19:00
15:30
20:00

x
19:00
x

geen		
geen		
geen		

nee			 ja
nee			 x				
nee			 ja

Maart
2
8
22
23
29

x
18:45
x
19:30
19:30

17:00
19:00
19:00
20:00
20:00

21:00
x
20:30
x
x

geen		
geen		
geen		
geen		
geen		

nee			 x Carnaval!!
nee			 ja
nee		 ja				
nee			 ja
nee			 x

Kinderdisco
Kinderbingo
Jeugdclub
Kaarten & sjoelen
Grote bingo

t/m 17 jr
t/m 17 jr
8 t/m 17 jr
vanaf 18 jr
vanaf 16 jr

April										
5
Kinderbingo
t/m 17 jr
18:45
19:00
x
geen		
nee			 ja
12
Bloemschikken vanaf 16 jr 19:00
19:30
x
geen		
ja				 x				
20
Kaarten & sjoelen vanaf 18 jr 19:30
20:00
x
geen		
nee			 ja
Mei										
11
Kinderdisco
t/m 7 jr
x
15:00
16:30
geen		
nee			 x
Kinderen onder de 4 jaar onder begeleiding van een ouder.
11
Kinderdisco
7 t/m 17 jr x
19:00
21:30
geen		
nee			 x
24
Grote bingo
vanaf 16 jr 19:30
20:00
x
geen		
nee			 x

# Opgave bloemschikken: Coba Huisma, Noorderstraat 27
# Opgave kinderdarten en darten groot: Henk Huisman, Noorderstraat 27

1,- pp

ja

Contact gegevens:
Speeltuinvereniging VHJ
Noorderstraat 14
9745 AS Groningen
T 050 556 51 27
E vhj@home.nl
F Speeltuin-vereniging-vhj

>

Kom ook eens langs!

WIJ Hoogkerk is voor alle bewoners van Buitenhof, Gravenburg,
Hoogkerk, Leegkerk
WIJ Hoogkerk is een team van beroepskrachten en vrijwilligers met
allerlei verschillende achtergronden, zoals jeugdwerk, ouderenzorg,
Wmo, buurtwerk, hulpverlening en/of gezinsondersteuning.
WIJ-medewerkers kennen de weg in uw wijk en kunnen samen met
u zoeken naar een oplossing voor eventuele problemen die u ervaart
in het dagelijks leven.
WIJ is ook een plek voor ontmoeting en activiteiten. Kom gerust
langs voor een kop koffie en/of een praatje met andere buurtbewoners en de medewerkers van WIJ.

Like onze Facebookpagina: @Brenda Hoogkerk

CONTACTGEGEVENS
WIJ Hoogkerk
De Verbetering 3
9744 DZ Groningen
T 050 367 45 66
E wijhoogkerk@wij.groningen.nl
F WIJ Hoogkerk

Jongerenruimte (zijkant dorpshuis)

Huiskamer BE YOU, (opgave verplicht) Een veilige plek en zinvolle
vrijetijdsbesteding na schooltijd.
Voor wie
groep 5 t/m 8 van de basisscholen in Hoogkerk
Wanneer
elke maandag en donderdag van 14.00 – 16.30 uur
		
(behalve de vakanties)
Info: Theresa Nanninga, jeugdwerker,06-21884892,
theresa.nanninga@wij.groningen.nl
CHILL IN, (zonder opgave) Kom langs om te chillen en kies zelf wat je wilt doen!
voor wie
dinsdag: basisschool vanaf 8 jaar,
		
woensdag: basisschool vanaf 8 jaar en Voortgezet
		
Onderwijs
wanneer
elke dinsdag en woensdag van 14.00 – 16.30 uur
		
(behalve de vakanties)
Info: Jacko Rink, jeugdwerker, 06-11022347, jacko.rink@wij.groningen.nl

CONTACTGEGEVENS
WIJ Hoogkerk
De Verbetering 3
9744 DZ Groningen
T 050 367 45 66
E wijhoogkerk@wij.groningen.nl
F WIJ Hoogkerk

Girls Only, (zonder opgave) elke week leuke meidenactiviteiten, jij beslist mee!
voor wie
Meiden vanaf groep 5
wanneer
elke vrijdag van 14.00 – 16.00 uur
		
(behalve de vakanties)
Info: Brenda de Boer, jeugdwerker, 06-11013694, brenda.de.boer@wij.groningen.nl
Avondsoos, (zonder opgave) Kom twee avonden in de week langs.
voor wie
groep 6 t/m 8 basisschool Hoogkerk en middelbare school
wanneer
woensdag van 19.30 – 21.30 uur
		
vrijdag van 19.30 – 22.00 uur, van 18.30 - 19.30 uur
		
voor groep 6 t/m 8 basisschool)
Info: Jacko Rink, jeugdwerker, 06-11022347, jacko.rink@wij.groningen.nl
Like onze Facebookpagina: @Brenda Hoogkerk

Strinke

Kinderclub, (zonder opgave) , buitenspelen, spelletjes en meer!
voor wie
groep 1 t/m 5
wanneer
elke woensdag van 14.30 – 16.00 uur
		
(behalve de vakanties)
Tienerclub, (zonder opgave) Verschillende activiteiten, jij bepaalt mee!
voor wie
vanaf 9 jaar
wanneer
elke donderdag van 14.30 – 16.00 uur
		
(behalve de vakanties)
Info: Maarten-Jan Bos, jeugdwerker 06-25634094,
maarten-jan. bos@wij.groningen.nl
Like onze Facebookpagina: @Buurtcentrum De Strinke

Kreukelhof

Kinderclub, (zonder opgave) , buitenspelen, spelletjes en meer!
voor wie
6 t/m 12 jaar
wanneer
nog nader te bepalen middag, van 15.00 – 17.00 uur
		
(in vakanties kunnen de tijden anders zijn)
Like onze Facebookpagina: @BSV de Kreukelhof

CONTACTGEGEVENS
WIJ Hoogkerk
De Verbetering 3
9744 DZ Groningen
T 050 367 45 66
E wijhoogkerk@wij.groningen.nl
F WIJ Hoogkerk

Ons Jeugdteam staat voor je klaar!
Brenda de Boer, jeugdwerker, 06-11013694,
brenda.de.boer@wij.groningen.nl
Jacko Rink, jeugdwerker, 06-11022347,
jacko.rink@wij.groningen.nl
Theresa Nanninga, jeugdwerker, 06-21884892,
theresa.nanninga@wij.groningen.nl
Maarten-Jan Bos, jeugdwerker, 0625634094,
Maarten-jan.bos@wij.groningen.nl
Sera Kersten, jeugdwerker, 06-20362370,
sera.kersten@wij.groningen.nl

OPENINGSTIJDEN
Maandag 09.00 - 17.00 uur
Dinsdag
09.00 - 17.00 uur
Woensdag 09.00 - 17.00 uur
Donderdag 09.00 - 17.00 uur
Vrijdag
09.00 - 17.00 uur

CONTACTGEGEVENS
WIJ Hoogkerk
De Verbetering 3
9744 DZ Groningen
T 050 367 45 66
E wijhoogkerk@wij.groningen.nl
F WIJ Hoogkerk

Informatie/Opgave:
Malleck Kastelein, tel. 06-30892862 of
malleck@home.nl
SPAANS VOOR ECHTE BEGINNERS &
GEVORDERDEN
Op woensdag van 13.30 - 15.30 uur start
de cursus voor de echte beginners. Heeft
u een keer Spaans gehad en niet verder
gegaan? Dan is nu het moment om met de
cursus Spaans te beginnen. De Spaanstalige
wereld is groot, rijk en divers in cultuur en
geschiedenis. Naast de taal hoort u hier
over ook meer. De lesmethode is Caminos
Nieuw 1 (voor beginners). De cursus wordt
gegeven door Malleck Kastelein.

MOLUKS/INDISCH KOKEN
Op maandag van 17.30 - 20.30 uur gaat
weer een cursus Moluks/ Indisch koken
van start met de Familie van Room.
De groep bestaat uit max. 6 personen.
Na afloop van de kookles gezellig samen
eten en opruimen.
Kosten: € 100,- voor 10 workshops.
Informatie/Opgave:
Fam. van Room, tel. 06-15054657 of
johnvanroom@gmail.com
MOLUKSE HAPJES
Op maandagavond van 17.30 - 20.30 uur
gaat er weer een cursus Molukse Hapjes
van start met de familie van Room. De
groep bestaat uit max. 8 personen. Na
afloop van de kookles gezellig samen eten en
opruimen.
Kosten: € 8,- per workshop.
Informatie/Opgave:
Fam. van Room, tel. 06-15054657 of
johnvanroom@gmail.com

Van 19.30 - 21.30 uur gaat de cursus Spaans
voor gevorderden weer verder. De lesmethode is Caminos 2. In overleg met de
docente kunt u bij deze cursus instappen.
De cursus, gegeven door Malleck Kastelein,
bestaat uit 15 lessen van 2 uur.
Kosten: € 80,- excl. lesmateriaal.
Informatie/Opgave:
Malleck Kastelein, tel. 06-30892862 of
malleck@home.nl
Zaalhuur, informatie cursussen en/of aanmeldingen Tel. 06-22125197 (werkdagen van 10.00 - 16.00 uur) info@dorpshuishoogkerk.nl

WORKSHOPS

SPAANS VOOR BEGINNERS 2
Donderdags van 19.30 - 21.30 uur wordt
de cursus Spaans voor beginners 2 gegeven. De lesmethode is Caminos Nieuw 1.
De cursus wordt gegeven door een native
speaker docente Malleck Kastelein. In deze
cursus gaan we verder met het boek Caminos Nieuw 1, 15 lessen van 2 uur.
Kosten: € 80,- excl. lesmateriaal.

WORKSHOPS

ERGONOMISCH DRAGEN VAN JE KINDJE
Het ergonomisch dragen van je kindje,
is het dragen van je kindje in een draagdoek of in een ergonomische drager. Met
ergonomisch dragen wordt bedoeld dat
het kindje goed ondersteund wordt tijdens het dragen (van knie tot knie) en de
natuurlijke houding van het kindje gerespecteerd wordt.
Draagtips organiseert workshops waarbij
het knopen met een draagdoek wordt
aangeleerd (buik, heup en rug). Je kunt
ook zelf een workshop aanvragen (erg
leuk voor bijvoorbeeld een babyshower).
Tevens organiseert Draagtips inloopochtenden waarbij je vrijblijvend advies kunt
krijgen over ergonomische draagsystemen.
Kijk voor meer informatie en geplande
data op www.draagtips.nl
Informatie/Opgave:
Selma Bevers, tel. 06-12712736 of
info@draagtips.nl

Zaalhuur, informatie cursussen en/of aanmeldingen Tel. 06-22125197 (werkdagen van 10.00 - 16.00 uur) info@dorpshuishoogkerk.nl

Informatie/Opgave:
Ineke Strating, tel. 06-22125197 of
pstrating@home.nl
WORKSHOP BLOEMSCHIKKEN
(1x in de 3 weken)
Op donderdagavond van 19.30 - 22.00 uur
kunt u o.l.v. Sylvia Wobbes bloemstukken
maken op oase of frame. De bloemstukken
worden gemaakt in verschillende stijlen
en aansluitend bij het seizoen. Bij opgave
graag aangeven of u één of meerdere
keren mee wilt doen.
Kosten: € 20,- / € 25,- per keer.
Informatie/Opgave:
Sylvia Wobbes, tel. 06-30053993 of
sylviawobbes@hotmail.com

WORKSHOP SIERADEN MAKEN
Op woensdagochtend van 09.30 - 12.00
uur, op donderdagavond van 19.30 - 21.45
uur is er een workshop sieraden maken van
prachtige natuur- en halfedelstenen. Dat
kan een ketting, armband of oorbellen zijn.
Kosten: € 20,- inclusief materiaal.
Informatie/Opgave:
Annemarie Draaijer, tel. 06-20547687 of
annemariedraaijer@gmail.com
QUILTEN
Elke eerste maandag van de maand van
09.30 - 12.00 uur komt de Quiltgroep Stad
en Ommelanden bij elkaar. Met een groepje ervaren dames creatief aan de slag.
Kosten: € 5,- per keer + materiaalkosten.
Informatie/Opgave:
Martha Kosse, tel. 050-5565588

Zaalhuur, informatie cursussen en/of aanmeldingen Tel. 06-22125197 (werkdagen van 10.00 - 16.00 uur) info@dorpshuishoogkerk.nl
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NAAICURSUS (beginners en gevorderden)
In deze cursus leer je de beginselen van
kleding maken. Het lezen van patronen
en het leren omgaan met de machine.
Patroonpapier en modebladen zijn aanwezig. Zelf meenemen: schaar, spelden,
naalden, centimeter, tornmesje, stof en
bijpassend garen. De lessen duren 2,5 uur.
Je gebruikt je eigen naaimachine, zodat je
goed met je eigen machine leert omgaan,
er zijn ook naaimachines aanwezig en een
lockermachine. Aan bod komen naaitechnieken zoals ritsen inzetten, zakken en
kragen. Er wordt gewerkt in kleine groepjes.
Wanneer: woensdag- en donderdagavond
vanaf 19.00 uur.
Kosten: € 35,- voor 5 lessen.

SCHILDERCURSUS
De schilderscursus wordt gehouden op
dinsdag- en donderdagmiddag van
13.30 - 16.00 uur. Materialen zijn aanwezig.
We laten ons inspireren door werk van
verschillende kunstenaars en technieken.
Er zal voldoende ruimte zijn voor eigen
behoefte en inbreng. Deze schilderscursussen hebben mogelijkheden voor zowel
beginners als gevorderden. De docent,
Som, is beeldend kunstenaar en heeft een
ruime ervaring als teken en schilder leraar.
Hij begeleidt de cursisten individueel en zo
nodig intensief waardoor de persoonlijke
ontwikkeling van de cursist het best tot zijn
recht zal komen. Zijn werk is te zien op zijn
website: www.sitevansom.nl.
Kosten: € 185,- voor totale cursus (of in 2
termijnen).

CREATIEF

Informatie/Opgave:
Som, tel. 050-3147818 of
somsom@live.nl
SCHILDERCLUB (prof., geen les)
Iedere zaterdagochtend van 9.00 - 12.30 uur
kunt u modeltekenen naar levend model.
Er is geen les, maar een aantal van onze
clubleden hebben een opleiding bij Academie Minerva of de Klassieke Academie in
Groningen gevolgd. Uiteraard kijken wij naar
elkaars werk en indien gewenst, bespreken
wij dat.
Informatie/Opgave:
C.C.M. Sciarone, tel. 0594-503755 of
A.J. Brokaar, tel. 06-81992334

WERKEN MET KERACOAT (1x per maand)
Eén keer per maand kunt u aan de slag
met keracoat, op zaterdag van 09.30 13.00 uur.
De datum is in overleg met de docent.
Kosten: vanaf € 25,- per beeld, afhankelijk
van de grootte.
Informatie/Opgave:
Ineke Strating, tel. 06-22125197 of
pstrating@home.nl
VILTEN WORKSHOP
Vilten is veelzijdig. Bijvoorbeeld; naaldvilten en natvilten zijn twee totaal verschillende technieken. Beide leuk om te doen.
In deze workshops worden diverse technieken behandeld. Platvilten, bol of hol, uilenballen maken, bloemen of windlichten.
Iedere keer een nieuwe techniek en iedere
keer een uitdaging. Wat we gaan maken
per workshop doen we in overleg. Wil je
één keer meedoen dan is dat mogelijk wil
je meerdere keren meedoen en misschien
wel werken aan een groter werkstuk, dan

Zaalhuur, informatie cursussen en/of aanmeldingen Tel. 06-22125197 (werkdagen van 10.00 - 16.00 uur) info@dorpshuishoogkerk.nl

EN OOK...

Informatie/Opgave:
Astrid van de Weerd, tel. 06-44658362
SCHILDEREN OP GLAS
Schilderen op glas is schilderen met een
uitdaging. Als schilder staat u niet voor uw
werk maar er juist achter. Soms is het goed
om jezelf te verrassen en dat gebeurt bij
deze lessen want het resultaat is pas te
zien als u uw werk omdraait.
Er kan een klein werkstuk in 1 les gemaakt
worden of een groter werkstuk over meerder lessen. Een les duurt 2 uur.
Doe je voor het eerst mee dan betaal je €25, De keren daarna betaal je per les €15, -.
Informatie/Opgave:
Astrid van de Weerd, tel. 06-44658362

DE RIJDENDE KEUKEN; KOKEN OP LOCATIE
Een keuken nodig op een plek waar die
niet is? Bij een feesttent, een buitenevenement of gewoon omdat uw eigen keuken
net te weinig capaciteit heeft? De Rijdende Keuken van Dorpshuis Hoogkerk biedt
uitkomst. De keuken is tevens geschikt
voor het geven van kookworkshops voor
jong en oud, voor groepen van tien tot
vijftien personen. De keuken kunt u per
dag huren.
Voor de voorwaarden en prijzen kijkt u op
onze website: www.derijdendekeuken.nl
of belt u tijdens kantooruren naar
050-5375230. Ook kunt u een e-mail sturen
aan frontoffice@dorpshuishoogkerk.nl.

Zaalhuur, informatie cursussen en/of aanmeldingen Tel. 06-22125197 (werkdagen van 10.00 - 16.00 uur) info@dorpshuishoogkerk.nl
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kan dat ook. Het is een ontdekkingstocht
in de wereld van het vilten.
De workshop duurt 2 uur. Doe je voor het
eerst mee dan betaal je €15, - De keren
daarna betaal je per les €10, Het is altijd raadzaam om een oude handdoek en plastic tas/zak mee te nemen.
De workshops zijn op woensdagavond
om de week (even weken) te beginnen 6
februari.

ZALENVERHUUR
Het Dorpshuis beschikt over meerdere
ruimten die u kunt huren, op twee locaties,
met diverse faciliteiten. De ruimten zijn zeer
geschikt voor vergaderingen en trainingen,
maar ook voor (bedrijfs)feesten.
Als u een zaal huurt, kunt u gebruik maken
van een beamer met scherm en laptop en
van een geluidsinstallatie, inclusief microfoon.
Dorpshuis Hoogkerk kan ook zorgen voor
de catering tijdens uw activiteit.
Voor de voorwaarden en prijzen kijkt u op
onze website: www.dorpshuishoogkerk.nl/
zalenverhuur of belt u tijdens kantooruren
naar 06-22125197. Mailen kan ook:
info@dorpshuishoogkerk.nl

Foto Expo Fo
• 3 februari 20toclub
Blues avond 19, 15.00 uur
• 30 maart 2019

WEEKOVERZICHT
Quilten

09.30-12.00

Biljarten en Kaarten

13.00-16.30

Computerles

13.30-15.45

Internationale dansen

15.30-16.45

Komedianten (toneel)

19.30-22.30

Moluks/Indisch koken

17.30-20.30

Molukse hapjes

17.30-20.30

Tai Chi

vanaf 19.30

Schildercursus/club

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG VRIJDAG

ZATERDAG

13.00-16.30
13.30-15.45

13.30-16.00

Stretching

13.30-16.00

09.00-12.30

20.00-21.00

Gym op muziek

13.30-14.30

Fotografie

19.30-22.30

HTV (toneel)

19.30-22.30

Biljart voor beginners

vanaf 13.30

Naaicursus

19.00-22.00

Spaanse les beginners

13.30-15.30

Spaanse les gevorderd

19.30-21.30

Spaanse les vervolg

19.00-22.00

19.30-21.30

Flamenco dans

18.45-19.45

Castagnetten

18.45-19.45

Sieraden maken

09.30-12.00

Bloemschikken

19.30-21.45
19.30-22.00

Vilten

19.30-21.30

Schilderen op glas

19.30-21.30

Salsa

vanaf 19.15

Country Line Dance

20.00-22.15

Stijldans groep

20.30-23.30

Klaverjassen

13.30-17.00

19.30-22.30

Keracoat

09.30-13.00

Draagtips

09.30-12.00

Suykercafé

werkdagen

ZONDAG

08.30-13.30

CONTACT: Algemene zaken Tel. 050-5375230. Zaalhuur, informatie cursussen en/of aanmeldingen:
info@dorpshuishoogkerk.nl of tel. 06-22125197 (werkdagen van 10.00 - 16.00 uur).

MAANDAG

