
Uitdagende activiteiten voor 
jongeren vanaf VO t/m 18 
jaar  

Jongeren Activiteitenladder

Dorpenzorg



Jongeren Activiteitenladder 

Voor jullie ligt de Jongeren 
Activiteitenladder 2015. Op deze ladder 
worden verschillende uitdagende 
activiteiten aangeboden voor de jongeren 
vanaf het VO t/m 18 jaar. De ladder is voor 
alle jongeren uit Emmer-Compascuum, 
Emmer-Erfscheidenveen, Roswinkel, 
Weerdinge en Nieuw-Weerdinge. Vanaf de 
maand april zal er regelmatig een activiteit 
worden georganiseerd waarvoor je je 
op kunt geven. Deze activiteiten worden 
georganiseerd op diverse locaties in De 
Monden maar ook daarbuiten. Wij denken 
dat we er in geslaagd zijn een leuk en 
gevarieerd aanbod aan te bieden.

Opgeven 
 Wil je mee doen aan activiteiten? Dat kan 
door een mailtje te sturen naar Kim de Vries. 
Opgeven kan bij de meeste activiteiten tot 
maximaal een week van te voren. Er zijn een 
paar activiteiten waar andere opgaveregels 
gelden o.a. het weekendje weg en het 
voetbaltoernooi. Lees even goed wat er 
bij de activiteit staat vermeld over hoe je 
je op moet geven. Mocht je door ziekte of 
verhindering toch niet kunnen mee doen, 
graag tijdig afmelden i.v.m. inkoop materialen 
en reserveringen. Extra: in principe is de ladder 
voor jongeren t/m 18 jaar maar mocht je nou 
bv 19 zijn en heel graag mee willen doen, dan 
moet je even contact met Kim opnemen om 
te kijken of je ook mee kunt doen. Dit kan 
waarschijnlijk wel maar de kosten zullen 
wel iets hoger liggen dan voor de 12 t/m 18 
jarigen.
 
Kosten 
De activiteiten zijn helaas niet gratis maar we 
hebben geprobeerd de kostenprijs zo laag 
mogelijk te houden. Per activiteit verschilt het 

hoeveel je moet betalen om mee te mogen 
doen. Lees dus goed wat voor kosten er bij 
een activiteit staan. Betaling van de activiteiten 
kan op de dag zelf. Zorg er dus voor dat 
je voldoende geld mee neemt, want alleen 
iedereen die betaald heeft mag mee doen.
 
Informatie over de activiteit 
Alle activiteiten uit de ladder komen ook op 
facebook te staan. Kim de Vries heeft een 
eigen facebookaccount genaamd Kim de 
Vries Jongerenwerk. Houd deze facebook dus 
goed in de gaten voor meer informatie over 
de activiteiten. Mocht je niet in het bezit zijn 
van een facebookaccount en je toch hebben 
aangemeld, wordt je via de mail op de hoogte 
gehouden met informatie over de activiteit 
waarvoor je je hebt opgegeven.
 
Vervoer 
Het vervoer richting activiteiten die buiten 
het gebied worden georgansieerd is op eigen 
gelegenheid. Mocht dit problemen opleveren 
dan graag even van te voren contact opnemen 
met Kim.  
 
Vragen 
 Mocht je vragen hebben over de ladder of 
over de activiteiten? Neem dan even contact 
op met:
 
 Kim de Vries 
 Jongerenwerkster 
 tel: 06-30234011 
 mail: jeugd@dorpenzorg.nl  
  
Deze ladder is een initiatief van alle Brede 
Scholen in de Monden, Stichting Dorpenzorg 
en de verschillende buurtsportcoaches.
 



6. 
Zaalvoetbaltoernooi

Voor wie  V.O. t/m 18 jaar
Wanneer  woensdag 21 oktober
Hoe laat  12 t/m 15 jaar van 10.00 

- 12.30 en 16 t/m 18 jaar 
van 13.00 - 16.00 

Kosten  2 euro
Waar  Mondenhal Nieuw-Weer-

dinge
Door wie  buurtsportcoach
Extra info  extra info volgt via face-

book 

5. 
Survival

Voor wie  V.O. t/m 18 jaar
Wanneer  zondag 20 september
Hoe laat  14.00 - 16.00 uur
Kosten  2 euro
Waar  Sportlandgoed Zwarte-

meer (verl. Van Echtenska-
naal NZ 2) 

Door wie  recreatieteam Sportland-
goed 

Extra info  13.30 aanwezig, vervoer 
op eigen gelegenheid 

4.
Waterskiën

Voor wie  V.O. t/m 18 jaar
Wanneer  dinsdag 25 augustus
Hoe laat  19.00 - 21.00 uur
Kosten  2 euro
Waar  Ermerstrand (Steenbak-

kersweg 3)
Door wie  recreatieteam Ermerstrand
Extra info  18.30 uur verzamelen, 

vervoer op eigen gelegen-
heid

3. 
Weekendje weg 

Voor wie  V.O. t/m 18 jaar
Wanneer  3 t/m 5 juli, 
Hoe laat  info volgt na opgave 
Kosten  10 euro 
Waar  Uteringskamp Elp  (Iebe-

ren 1, 9442 TJ)
Door wie  Kim de Vries
Extra info  info volgt na opgave 

2.
Straatvoetbaltoernooi

Voor wie  V.O. t/m 18 jaar
Wanneer  woensdag 6 mei
Hoe laat  12 t/m 15 jaar van 10.00 

- 12.30 en 16 t/m 18 jaar 
van 13.00 - 16.00 

Kosten  2 euro
Waar  voetbalkooi parkje De 

Wencke Nieuw-Weerdinge
Door wie  buurtsportcoach
Extra info  aanmelden kan in april als 

team bij Kim, info volgt

1.
Lasergamen

Voor wie  V.O. t/m 18 jaar
Wanneer  woensdag 22 april
Hoe laat  19.30 - 22.00 uur
Kosten  2 euro
Waar  verzamelen bij voetbalver-

eniging EHS ‘85 
Door wie  Lasergamen Emmen 
Extra info  19.00 uur verzamelen, 

vervoer op eigen gelegen-
heid



8. 
Rondleiding op het politie-
bureau

Voor wie  V.O. t/m 18 jaar
Wanneer  vrijdag 11 december 
Hoe laat  19.30 
Kosten  1 euro
Waar  Politiebureau Emmen 

(Westeind 60 Emmen)
Door wie  Henk Kuipers
Extra info  19.15 verzamelen, vervoer 

op eigen gelegenheid 

7. 
Dropping

Voor wie  V.O. t/m 18 jaar
Wanneer  vrijdag 20 november
Hoe laat  19.30 - 22.00 uur 
Kosten  2 euro 
Waar  Grolloo (Oostereind 12, 

9444 XD) 
Door wie  Joytime
Extra info  19.00 uur verzamelen, 

vervoer op eigen gelegen-
heid


