
Hoi, ik ben Sam van SamenDoen.  
Wat bof jij met dit boekje! Hierin staan  
namelijk allemaal leuke activiteiten, 
spellen, knutselwerkjes, puzzels,  

acties en informatie speciaal voor jou. 

Mij zal je vaak tegenkomen in dit boekje. 
Ik heb namelijk altijd wat leuks te  

vertellen, te vragen of te laten zien.  
Weet je wat? Hier alvast een leuke vraag: 

Hoe vaak sta ik in dit boekje? 

Veel Plezier!

Voor groep 1 t/m 8

Activiteitenkalender
September

Oktober
November



Ken jij de talententuin al?
De talententuin is een project van stichting  

SamenDoen. Met het aanbieden van de talententuin 
kunnen alle kinderen in Leerdam hun talenten  
op het gebied van kunst & cultuur en sport & 
bewegen ontdekken. Hier zie je wie er allemaal 
meewerken aan de talententuin. Ze zullen zich  

even voorstellen!

Hoi Allemaal!

Mijn naam is Mariska en samen met Sacha ben ik jullie cultuurcoach. Wij organiseren op en na school allerlei leuke kunst- en cultuurworkshops. We organiseren echt van alles! Zo kan je gezellig een keer mee dansen, muziek maken, schilderen, met textiel werken, fotograferen en nog veel meer! Kijk snel in dit boekje en schrijf je in! 
Heb je nog leuke ideeën voor  workshops? Mail dan naar  cultuurcoach@nationaalglasmuseum.nl

Hoi!

Ik ben Sacha en ik ben één van de 

cultuurcoaches uit Leerdam. Als je mij 

ziet, betekent het meestal dat je iets 

kunstigs gaat doen. Jullie kunnen mij 

ook in het Glasmuseum tegenkomen, 

daar zorg ik dat er altijd iets leuks en 

leerzaams te doen is voor jullie. Sinds 

kort werk ik samen met Mariska en  

we hebben met z’n tweeën veel zin 

om leuke activiteiten voor jullie te 

organiseren. In dit boekje kun je zien 

waar en wanneer onze activiteiten zijn.  

Veel plezier!

Mariska
Sacha

Wist je dat je heel snel  
een koe kunt tekenen?



Wist je dat… een rugbybal 
niet rond is, omdat de bal zo 
makkelijker vast te houden 

is als je ermee wegrent? Ook 
kun je de ovale bal beter 
gooien en schieten dan een 

ronde bal.

Hoi Hoi! 

Wat leuk dat je dit leest. Mijn naam is Kim en ik ben combinatiefunctionaris Sport. Wat een moeilijke naam hé? Het betekent eigenlijk dat ik vooral na schooltijd de ‘combinatie’ maak tussen de scholen en de sportverenigingen. Samen met Cynthia en Lotte  organiseren we allemaal leuke  sportactiviteiten voor jullie op en  na schooltijd. Nieuwsgierig? Kijk in  dit boekje!
Heb jij een leuk idee voor een na-schoolse sportactiviteit? Mail je idee naar koverbeek@samendoen.expert

Hallo allemaal!

Mijn naam is Lotte. Ook ik werk voor SamenDoen als 

combinatie functionaris sport. Jullie zullen mij af en toe 

zien op school tijdens de gymlessen. Ik coach jullie juffen 

en meesters tijdens de gymlessen en zorg ervoor dat jullie 

kennismaken met zoveel mogelijk sporten, zodat jullie ook 

na schooltijd veel plezier beleven aan bewegen.

Hee!

Kennen jullie mij al? Ik ben Cynthia en 

ik ben buurtsportcoach. Mij zie je niet 

zo vaak op school, wel in de vakanties 

en soms na schooltijd. Heb jij een leuk 

idee voor in de vakantie? Dan mag je 

dit altijd aan mij vertellen! Mail je idee 

naar cvdwater@samendoen.expert. 

Ook zit ik op voetbal, op welke sport 

zit jij? Of weet je niet zo goed welke 

sport bij jou past? Ook kan het zijn 

dat er een andere reden is waardoor 

je niet kan sporten. Zullen wij dan een 

keer afspreken? Dan wil ik jou graag 

helpen. Tot snel!

Kim

Cynthia

Lotte



Tikspel
Chinese muur

Een tikspel waarbij je moet overlopen van de ene zijde van het veld naar de andere.

•   Aan het begin van het spel staan alle kinderen aan één kant van het veld, achter een 

(denkbeeldige) lijn. In het midden staat een tikker. 

•   Op het gegeven signaal rennen alle kinderen naar de andere kant van het veld en  

proberen de tikker te ontwijken. 

•   Kinderen die getikt worden vormen een muur in het midden van het veld.  

Zij staan met gespreide benen in de muur, met de voeten tegen elkaar aan en  

houden elkaars handen vast.

De kinderen die nog over zijn

 in het spel kunnen  dan onder 

de benen van de kinderen in de 

muur kruipen. Hiermee kunnen 

kinderen in de muur bevrijd 

worden. Het spel is  

afgelopen wanneer alle  

kinderen zijn getikt, of  

wanneer de tijd om is.

Kun jij het doolhof 
oplossen?



Naschoolse activiteiten  
 SEPTEMBER

Datum Activiteit
Maximaal 

aantal 
deelnemers

Doelgroep Tijd Locatie

Groep 3 - 4

Do 13-09 Het mozaïek-
monumentje 12 Groep 3-4 15:30 - 16:30 Bibliotheek AanZet -  

Reilinghplein 3 Leerdam

Do 27-09 Het vakantie-
doosje 12 Groep 3-4 15:30 - 16:30 Bibliotheek AanZet - 

Reilinghplein 3 Leerdam

Groep 5 - 6

Do 13-09 Bootcamp 16 Groep 5-6 15:30 – 16:30 Dr. Reilinghplein – 
Leerdam-centrum

Do 20-09 Het zomer-
nachtlicht 12 Groep 5-6 15:30 – 16:30 Bibliotheek AanZet - 

Reilinghplein 3 Leerdam

Groep 7 - 8

Do 20-09 Bootcamp 16 Groep 7-8 15:30 – 16:30
Dr. Reilinghplein – 
Leerdam-centrum 

Di 25-09 Bubbel voetbal 20 Groep 7-8 15:30 – 16:30 LACO – Tiendweg 9 
Leerdam

Do 27-09 Rope  
skipping

45 Groep 7-8 15:30 – 16:30 LACO – Tiendweg 9 
Leerdam

Iedereen

Wo 12-09 SamenDoen-
Dag

- - 14.00  17.00 Dr. Reilinghplein – 
Leerdam-centrum

Vr 28-09 Kindervrijmarkt - - 15.30 – 18.00
Europaplein –  
Leerdam-west

Za 29-09
Multiculturele 

markt en 
stadsmaaltijd

- - 17.00 – 19.30
Dr. Reilinghplein – 
Leerdam-centrum

Inschrijven kan via www.samendoen.expert onder kopje ‘inschrijvingen SamenDoen’* (vol=vol)

* Door aanmelding gaat u akkoord met de algemene voorwaarden, welke te vinden zijn op onze website.



InschrIjvIng t/m 29 september 2018
via www.jeugdactief.nl/sytycd

2 categorieën: 
onderbouw t/m 9 jaar & bovenbouw 10+ (basisschool)

Facebook.com/jeugdactief

Dans solo of met één vriendje / vriendinnetje
of doe mee als groep vanaf 3 personen t/m max. 12 personen en verzin een naam!
Een groep mag bestaan uit vrienden en vriendinnen van verschillende basisscholen!

VOORRONDES: 10 & 17 OKTOBER 2018
FINALEDAG: 3 NOVEMBER 2018

Leerdam

aKinder
Kookcafe

 woensdag 24 oktober 2018 

In het najaar kunnen alle “Topchef’s in spe” (6 t/m 12 jaar) weer 
hun kookkunsten laten zien tijdens het Kinder Kookcafé.
Het wordt weer een waar kookfestijn! 
Tijdens deze kookworkshop(s) gaan we
een heerlijk 3-gangen menu koken en 
natuurlijk gaan we deze ook opeten. 
Ieder jaar hebben we een thema maar dat 
blijft nog even geheim...

Inschrijving is in september, exacte datum
wordt binnenkort bekend gemaakt via
www.jeugdactief.nl en onze 
facebookpagina
www.facebook.com/jeugdactief
dus houd het in de gaten!

Op woensdag 3 oktober 2018 opent Jeugd Actief de Kinderboekenweek 
met weer een te gekke voorstelling in de Bibliotheek van Leerdam. Ook
zijn er weer leuke activiteiten op het dr. Reilinghplein.  Het thema van dit 
jaar is: KOM ERBIJ!

                  DUS KOM ERBIJ! EN DOE MEE!

N
M

We hebben weer leuke activiteiten in het najaar:



SO YOU THINK YOU CAN

dance
THE NEXT GENERATIONTHE NEXT GENERATION

leerdam

InschrIjvIng t/m 29 september 2018
via www.jeugdactief.nl/sytycd

2 categorieën: 
onderbouw t/m 9 jaar & bovenbouw 10+ (basisschool)

Facebook.com/jeugdactief

Dans solo of met één vriendje / vriendinnetje
of doe mee als groep vanaf 3 personen t/m max. 12 personen en verzin een naam!
Een groep mag bestaan uit vrienden en vriendinnen van verschillende basisscholen!

VOORRONDES: 10 & 17 OKTOBER 2018
FINALEDAG: 3 NOVEMBER 2018

JEUGD ACTIEF LEERDAM PRESENTEERT VOOR HET VIJFDE JAAR:

met medewerking van:



Sport
Informatie: Dansvereniging Elan is een gezellige vereniging waar, tegen een leuk tarief, 

lekker gedanst kan worden. Naast verantwoorde dans- en balletlessen (alle gegeven 

door gekwalificeerde docenten) bieden we ook een actief verenigingsleven aan met 

leuke activiteiten, zoals: Danskamp, Workshops, Sint- & Kerstvieringen, Theaterprojecten 

en uiteraard gave optredens. Check de reporter maar eens op onze website, daar zijn 

trouwens ook leuke filmpjes te vinden van onze activiteiten.

Actie: Je mag sowieso 2x gratis bij ons proefdraaien. Check even onze website voor 

het lesrooster. Besluit je daarna lid te worden, dan betaal je géén inschrijfgeld op het 

moment dat je ons het speciale SamenDoen logo kunt overhandigen (= te downloaden 

van onze website).

Wat moeten deelnemers meenemen?: Lekker zittende sportkleding, soepele  

schoentjes of sokken en een goed humeur!

Contact: Interesse? Neem gerust even contact met ons op. Mail: info@dv-elan.nl. 

Telefoon: 06 42478529

Locatie: Koningin Emmalaan 84 - 4141 EE – Leerdam. D.V. Elan beschikt over een  

15 meter lange spiegelwand en een uitgebreide muziekinstallatie.

Website: www.dv-elan.nl

YOUTUBE: www.youtube.com/channel/UCC5ayA1Wkwi0o2Cmh2_YKJg

Facebook: www.facebook.com/Elan.dansvereniging

Instagram www.instagram.com/d.v.elan

Muziek bij de Muziekwerkplaats!Informatie: Is muziek(les) iets voor jou? De Muziekwerkplaats geeft je de mogelijk-
heid om daar achter te komen tijdens een groepsles (maximaal 10 kinderen) en  
een individuele les. In de groepsles maak je kennis met samenspelen en de  
muziekinstrumenten die daar geschikt voor zijn. Ook krijg je een korte uitleg over  
de verschillende instrumenten die je in de muziekwerkplaats kunt leren spelen.  
Bij individuele lessen kun je kiezen tussen een les op de psalter (kinderen tot 7 jaar), 
blokfluit, piano of accordeon (kinderen vanaf 6 jaar).Actie: Voor maar €5,- (i.p.v. €15,-) krijg je de mogelijkheid om mee te doen.  
Voor de groepsles kan dit op woensdag 5 september (groep 1 t/m 4) of op  
woensdag 19 september (groep 5 t/m 8) van 15:00 uur – 16:00 uur. Voor de  
individuele les (20 minuten) wordt er individueel een datum en tijd afgesproken.  
De lessen vinden plaats op het volgende adres: Diefdijk 19, Leerdam.Wat moeten deelnemers meenemen? Een flesje water en een goed humeur!
Contact: Meer informatie is te vinden op de website:  www.muziekwerkplaatsdedoorbraak.nl. Vragen en aanmeldingen: stuur je naam  
en leeftijd naar info@muziekwerkplaatsdedoorbraak.nl.

Hee, jij daar! Wil je is wat 
nieuws proberen? Kijk  

hierboven aan welke acties  
je mee kunt doen.

Acties



Naschoolse activiteiten  
 OKTOBER
Datum Activiteit

Maximaal 
aantal 

deelnemers
Doelgroep Tijd Locatie

Peuters en kleuters

Ma 08-10 MATS: Bewegend leren 10 Groep 1-2 15.30 – 16.30 LACO – Tiendweg 9, Leerdam

Ma 29-10 Zie jij de vissen in het 
water? 15 Groep 1-2 15.30 – 16.30 Bibliotheek AanZet –Reilinghplein 3, 

Leerdam

Groep 3 - 4

Ma 01-10 Levend MarioKart 18 Groep 3-4 15.45 – 16.45 LACO – Tiendweg 9, Leerdam

Ma 08-10 MATS: Bewegend leren 10 Groep 3 15.30 – 16.30 LACO – Tiendweg 9, Leerdam

Ma 15-10 MATS: Bewegend leren 15 Groep 4 15.30 – 16.30 LACO – Tiendweg 9, Leerdam

Ma 29-10 Zie jij de vissen in het 
water? 15 Groep 3 15.30 – 16.30 Bibliotheek AanZet –Reilinghplein 3, 

Leerdam

Ma 29-10 Rope skipping 45 Groep 4 15.30 – 16.30 LACO – Tiendweg 9, Leerdam

Groep 5 - 6

Ma 01-10 Boem Boem Perussie! 20 Groep 6 15.30 – 16.30 Bibliotheek AanZet –Reilinghplein 3, 
Leerdam

Ma 01-10 Levend MarioKart 18 Groep 5 15.45 – 16.45 LACO – Tiendweg 9, Leerdam

Di 02-10 Buurtsport* - Groep 5-6 15.30 – 16.30 Dr. Reilinghplein – Leerdam-centrum

Di 09-10 Buurtsport* - Groep 5-6 15.30 – 16.30 Europaplein – Leerdam-west

Ma 15-10 MATS: Bewegend leren 15 Groep 5-6 15.30 – 16.30 LACO – Tiendweg 9, Leerdam

Di 16-10 Buurtsport* - Groep 5-6 15.30 – 16.30 Ooievaarszoom -Schoonrewoerd

Di 23-10 Buurtsport* - Groep 5-6 15.30 – 16.30 OBS de sterrenkijker –Kedichem

Ma 29-10 Rope skipping 45 Groep 5-6 15.30 – 16.30 LACO – Tiendweg 9, Leerdam

Groep 7 - 8

Ma 01-10 Het doe-mee-atelier 
1/3**

15 Groep 7-8 15.30 – 16.30 Bibliotheek AanZet –Reilinghplein 3, 
Leerdam

Di 02-10 Buurtsport* - Groep 7-8 15.30 – 16.30 Dr. Reilinghplein – Leerdam-centrum

Ma 08-10 Het doe-mee-atelier 
2/3** 15 Groep 7-8 15.30 – 16.30 Bibliotheek AanZet –Reilinghplein 3, 

Leerdam

Di 09-10 Buurtsport* - Groep 7-8 15.30 – 16.30 Europaplein – Leerdam-west

Ma 15-10 Het doe-mee-atelier 
3/3** 15 Groep 7-8 15.30 – 16.30

Bibliotheek AanZet –Reilinghplein 3, 
Leerdam

Di 16-10 Buurtsport* - Groep 7-8 15.30 – 16.30 Ooievaarszoom -Schoonrewoerd

Di 23-10 Buurtsport* - Groep 7-8 15.30 – 16.30 OBS de sterrenkijker –Kedichem

12 - 14 jaar

Di 02-10 Buurtsport* - 12 – 14 jaar 15.30 – 16.30 Dr. Reilinghplein – Leerdam-centrum

Di 09-10 Buurtsport* - 12 – 14 jaar 15.30 – 16.30 Europaplein – Leerdam-west

Di 16-10 Buurtsport* - 12 – 14 jaar 15.30 – 16.30 Ooievaarszoom -Schoonrewoerd

Di 23-10 Buurtsport* - 12 – 14 jaar 15.30 – 16.30 OBS de sterrenkijker –Kedichem

Inschrijven kan via www.samendoen.expert onder kopje ‘inschrijvingen SamenDoen’* (vol=vol)

* Door aanmelding gaat u akkoord met de algemene voorwaarden, welke te vinden zijn op onze website.

* Deze activiteit is op basis van vrije inloop.     ** Deze activiteit is een lessenreeks van drie keer.



TIP! stoot je hoofd niet  
als je onder de tafel 

vandaan komt! 

Als je 6 jaar of ouder bent kun je dit doen! 

Voor je begint leg je de volgende spullen klaar: 

Een vel papier • Plakband • Potloden of stiften

Je gaat zo op de vloer liggen, dus pak vast een kussen, 

zodat je geen zeer hoofd krijgt. Plak een vel papier met 

plakband aan de onderkant van de tafel. Heb je geen lage 

tafel? Leg dan een plank over twee stoelen heen en plak 

hier je vel op. Zorg dat je potloden en stiften in de buurt 

liggen. Begin met tekenen. Je mag alles tekenen wat je wilt. 

Is het gek om op de kop te tekenen? Wordt je tekening 

anders? Je kunt als je het leuk vindt dezelfde tekening ook 

normaal tekenen. Laat je ouders raden welke op de kop is 

getekend en welke niet.

Hey! Houd jij van tekenen? 
Probeer dit is: Maak een  

op-de-kop-tekening!



Naschoolse activiteiten  
 NOVEMBER

Datum Activiteit
Maximaal 

aantal 
deelnemers

Doelgroep Tijd Locatie

Peuters en kleuters

Wo 01-11 Schaapje, schaapje 
heb je groene wol? 30 Groep 1-2 14.00 – 15.00 Bibliotheek AanZet –  

Reilinghplein 3, Leerdam

Wo 28-11 Pietengym** 40 Groep 1-2 14.30 – 15.30 Gymzaal Noord – 
Drossaardlaan 62, Leerdam

Groep 3 - 4

Wo 14-11 Theater les in de 
bieb! 20 Groep 3-4 14.00 – 15.00 Bibliotheek AanZet – 

Reilinghplein 3, Leerdam

Wo 21-11 Judo 16 Groep 3-4 14.15 – 15.15 Budoschool – 
Parmentierstraat 30, Leerdam

Wo 28-11 Pietengym 40 Groep 3-4 15.30 – 16.30 Gymzaal Noord –  
Drossaardlaan 62, Leerdam

Groep 5 - 6

Di 06-11 Buurtsport* - Gr 5-6 15.30 – 16.30 Sportveld Hagahof – 
Leerdam-noord

Do 13-11 Buurtsport* - Gr 5-6 15.30 – 16.30 Oranjehof – Leerdam-oost

Wo 14-11 Judo 16 Groep 5-6 14.15 – 15.15 Budoschool – 
Parmentierstraat 30, Leerdam

Wo 21-11 Filmhelden! 15 Groep 5-6 14.00 – 15.00 Bibliotheek AanZet – 
Reilinghplein 3, Leerdam

Wo 28-11 Pietengym 40 Groep 5 15.30 – 16.30 Gymzaal Noord –  
Drossaardlaan 62, Leerdam

Groep 7 - 8

Di 06-11 Buurtsport* - Gr 7-8 15.30 – 16.30 Sportveld Hagahof –  
Leerdam-noord

Wo 07-11 Judo 16 Groep 7-8 14.15 – 15.15 Budoschool – 
Parmentierstraat 30, Leerdam

Do 13-11 Buurtsport* - Gr 7-8 15.30 – 16.30 Oranjehof – Leerdam-oost

Wo 28-11 Nep wonden maken 12 Groep 7-8 14.00 – 15.00 Bibliotheek AanZet – 
Reilinghplein 3, Leerdam

12 - 14 jaar

Di 06-11 Buurtsport* - 12 – 14 jr. 15.30 – 16.30 Sportveld Hagahof –  
Leerdam-noord

Do 13-11 Buurtsport* - 12 – 14 jr. 15.30 – 16.30 Oranjehof – Leerdam-oost

* Deze activiteit is op basis van vrije inloop.
** Let op: deelname uitsluitend in aanwezigheid van een actieve begeleider (14+).

Inschrijven kan via www.samendoen.expert onder kopje ‘inschrijvingen SamenDoen’* (vol=vol)

* Door aanmelding gaat u akkoord met de algemene voorwaarden, welke te vinden zijn op onze website.



Burgemeester Meesplein 5c
4142 AZ Leerdam
T 0345-637363
E info@samendoen.expert
I www.samendoen.expert

Leerdam Sportveld Hagahof

Budoschool

Europaplein LACO

Dr. Reilinghplein

Voor meer informatie kan er contact  
opgenomen worden met Kim Overbeek, 
koverbeek@samendoen.expert,  
0345-637 363


