Kennismaken met schaken
voor kinderen van groep 7 en 8
Vrijdagavond 9 februari 19.00 uur

De reistafel: Bulgarije als
tweede land

Zondagmiddag 18 maart 2018 14:30 - 16:30 uur

Schaken is een prachtig spel. In één avond worden
de beginselen van het schaakspel uitgelegd. We
nodigen ook één van de ouders uit om deel te nemen,
zodat ze thuis samen verder kunnen spelen. Deze
workshop wordt gegeven door Douwe van Dijk.
Kosten: € 2,50 Aanmelding voor 12 januari bij Greet
Castelein, tel. 432395 . Dit is een samenwerkingproject
van het Jeugdwerk en It Doarpsatelier.

Onze oud dorpsgenoot Jan Buruma heeft meerdere
jaren in Bulgarije gewoond en de grote politieke
veranderingen in dat land van dichtbij mee
gemaakt. Hij heeft er een boek over geschreven
(Bulgaars labyrint) en kan er prachtig over vertellen.
Kosten: € 5,-- inclusief koffie. Aanmelden voor 11
maart bij Gerrit van der Sar, tel. 432467 of ge.sar@
planet.nl.

Nestkastje maken

voor kinderen van groep 4,5 en 6

De kracht van voorjaarskruiden

Zaterdagmiddag 10 februari 14:00 uur

Dinsdagavond 27 maart van 19.30 -21.00 uur

Een nestkastje zorgt voor meer vogels in de tuin.
In de winter als schuilplaats tegen de kou en in
voorjaar en zomer als broedplek. Leden van de
bouwploeg van It Paad nei de frijheid gaan kinderen
helpen om een eigen prachtige houten nestkast te
maken. Ophangen kan in de eigen tuin of in bomen
langs de weg. Iemand met verstand van vogels
vertelt waar je deze het beste op kunt hangen .
Kosten: € 2,50, incl. materiaal. Aanmelden bij Gerrit
van der Sar, tel. 432467 of ge.sar@planet.nl. Voor
3 februari. Dit is een samenwerkingproject van het
Jeugdwerk en It Doarpsatelier.

Rijen potjes bij de drogist beloven extra energie
bij voorjaarsmoeheid. Maar de natuur in de eigen
omgeving biedt ook stoffen die een lichaam een
oppepper geven na een serie lange winterdagen,
zegt Tjiskje Twijnstra. Heel dichtbij te vinden zijn:
topjes van brandnetels, bladeren van paardenbloemen, zevenblad en weegbree.Tjiskje vindt het
leuk om samen met haar vriendin Mattie Westra
iets te vertellen over de kracht van deze en andere
kruiden.
Kosten: € 7,50. Max. 10 personen. Aanmelding
voor 15 maart bij Tjiskje tel. 431537.

De Speeltafel

Worskhop Boekbinden

Ieder jaar verschijnen er nieuwe gezelschapsspellen op de markt. Er is een grote groep mensen die
spelletjes doen geweldig vindt. Er zijn ook deze
avond weer twee nieuwe spellen, die uitgelegd
worden door mensen die het spel goed kennen.
En daarna: spelen maar!
Kosten: € 5,-- , inclusief koffie/thee. Aanmelden
voor 1 maart bij Toos Scholten, tel. 432373.

De eerste keer maken we een ‘boekblok’. De tweede
keer de ‘boekband’ waarna de eerste in de tweede
gelijmd wordt zodat we één boek maken. Er zijn twee
mogelijkheden: 1e: Een blanco boek, te gebruiken als
b.v. dagboek, 2e: Een boek van ingenaaide tijdschriften, b.v. Donald Duck die je zelf meeneemt.
Kosten: €30, incl. materiaal en koffie/thee. Max. 6
deelnemers. Opgave: Nanda Trouw, 0511-431864

Jong & Oud koken samen

Worskhop Barbecue

Woensdagavond 7 maart 19.30 uur

Crêpes festijn!!

Zaterdagmiddag 17 maart van 15.30 – 18.00 uur
Op deze zaterdagmiddag leer je crêpes maken (hele
dunne Franse pannenkoekjes) en daar allemaal lekkere (en ook gezonde) gerechtjes mee te maken. We
gaan ze besmeren. We gaan vullen. We gaan ze rollen. We gaan ze prikken! En het belangrijkste van dat
alles: we gaan ze allemaal opeten! Sanne Jager leidt
deze workshop en het is de bedoeling dat een ouder
en kind samen deze workshop volgen. Aanmelden bij
Gjillie Katsma tel. 432521 of gkatsma@hetnet.nl . Dit
is een samenwerkingsproject van het jeugdwerk en It
Doarpsatelier.

Twee workshops op de woensdagavond in maart
of april van 20:00 - 22:00 uur.

Vrijdagavond 8 juni

We sluiten het seizoen af met een leerzame barbecue. Veel mensen hebben een kogelbarbecue,
maar gebruiken de vele mogelijkheden ervan nauwelijks. Een ervaren kok leert u de fijne kneepjes.
Instructie, oefenen en lekker eten, natuurlijk met
een heerlijk glas wijn erbij. Biertje mag ook.
Kosten: € 20,-- . Aanmelden voor 1 juni bij
ge.sar@planet.nl

