
 

 

 

 

 

 

 

 

Jongerenwerk Medemblik organiseert de herfstweek 2022! 

De herfstvakantie komt eraan! Het jongerenwerk Medemblik biedt (in samenwerking met 

een aantal lokale organisaties) van maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober weer leuke, 

spannende en nieuwe activiteiten aan voor alle kinderen en jongeren.  Een uitgebreide 

beschrijving van de activiteiten vind je hieronder.  

Voor meer informatie en om jezelf op te geven, stuur je een mailtje naar: 

activiteiten@medemblik.nl  Zorg dat je je naam, adres, leeftijd, telefoonnummer (!!) 

duidelijk vermeld. Je telefoonnummer gebruiken wij alleen als er iets onverwachts gebeurt. 

In de beschrijving vind je de tijden. Echter bij veel aanmeldingen voor een activiteit, kan het 

zijn dat we een 2e sessie inplannen als dat mogelijk is. Of gaan we onderverdelen in leeftijd. 

Uiteraard nemen we dan eerst contact met je op. 

Deelname aan alle activiteiten is gratis! Mocht je je echter hebben ingeschreven en kun je 

toch niet aanwezig zijn, meld je dan tijdig af! Dan kunnen er nog andere kinderen en 

jongeren meedoen. Deelname aan de activiteiten is op eigen risico en verantwoording.  

We zien je aanmelding tegemoet en wensen je alvast veel plezier tijdens de herfstweek 

2022! 

Jongerenwerk Medemblik 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA HERFSTWEEK 

maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober 
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SPORT & SPEL voor PEUTERS & KLEUTERS 

 

     
 

Vandaag een paar uurtjes sport & spel voor de allerjongsten. Met o.a. een mega groot 

krijtbord, maxi (soft) bouwblokken, blikgooien, sjoelen, tenten en tipi’s, een knutselhoek, 

speeltunnels, mini ballenbak en een enorm springkussen, wordt de gymzaal omgetoverd tot 

een speelparadijs voor de peuters en kleuters. Uiteraard liggen er ook voldoende valmatten 

zodat ze allemaal veilig kunnen spelen. Ouders zijn uiteraard welkom en de koffie en thee 

staat klaar. 

Let op: de leeftijd is voor deze activiteit tot 6 jaar!! De activiteiten zijn speciaal bedoeld voor 

de jongste kinderen en ook is het springkussen dus alleen bestemd voor deze leeftijd. 

Leeftijd: tot 6 jaar!! 

Locatie: Dorpshuis de Nieuwe Haven,  Burgemeester P Kromplein 6 in Abbekerk 

Tijd: 10.30 tot – 12.00 uur  

 
 

 

 

 

 

HALLOWEEN CUPCAKES EN KOEK VERSIEREN 

 

     

Maandag 17 oktober 

Dinsdag 18 oktober 



 

 

 

Cupcakes en koekjes versieren in Halloween thema! Wij zorgen voor alle spullen en jij 

bedenkt hoe je ze wilt versieren. Wordt het met een spookje of pompoen of ga je voor iets 

heel engs en tover je je cupcake om in een grote spin! Natuurlijk mag je alles wat je hebt 

gemaakt mee naar huis nemen! 

Leeftijd: vanaf 6 jaar! 

Locatie: Jongerencentrum De Bunker, Burgemeester P Kromplein 6 in Abbekerk 

Tijd: 11.00 – 12.30 uur  

 

DRONE LAPS 

  

Hoe goed ben jij? Leg je het parcours in 1 keer goed af, of stort je neer bij het eerste 

obstakel? In deze workshop krijg je alles uitgelegd over het dronevliegen en de regels daar 

om heen. Na een korte uitleg krijg je zelf de kans om je (nieuwe) drone skills te tonen. 

Leeftijd: 8 t/m 12 jaar 

Locatie: Dorpshuis De Nieuwe Haven Abbekerk, Burgermeester P kromplein 6 in Abbekerk 

Tijd: 14.30 – 16.00 uur 

 

 

 

 

 

 

  BOOMSTAMBEESTJES 

     

Woensdag 19 oktober 



 

 

Met boomstamschijven kan je allerlei leuke dingen maken. We gaan vandaag beestjes maken om op 

te hangen of neer te zetten. Ook hebben we allerlei materialen om de schijven te versieren. Dus heb 

je zin in een creatieve middag meld je dan nu aan! 

Leeftijd: vanaf 6 jaar! 

Locatie: Jongerencentrum de Bunker, Burgemeester P Kromplein 6 in Abbekerk 

Tijd: 10.30 tot 12.00 uur 

 

FIFA22 & SKILLGAMES 

   

Hou je van gamen, maar ook van lekker actief bezig te zijn? We spelen een FIFA22 toernooi 

in een WK-structuur: eerst een poulefase en dan een knock-out met finale op groot scherm 

en prijsuitreiking. Maar dat niet alleen, we gaan ook actief aan de slag met het oefenen van 

je skills op het veld. Dus gamen en bewegen in 1 activiteit. WePlay Esports verzorgt de 

professionele gameconsoles en legt vooraf de spelregels uit en houden de 

standen bij. Hou er rekening mee dat je de hele middag bezig bent! 

Leeftijd: vanaf 9 jaar! 

Locatie: Spartanen, Sportlaan 19 in Wognum 

Tijd: 13.00 tot 17.00 uur 

 

 

 

 

 

 

HALLOWEEN POMPOENEN 

  

Donderdag 20 oktober 



 

 

Het is bijna Halloween! Wie aan Halloween denkt, denkt natuurlijk aan de kleurrijke 

Halloween-pompoenen met hun uitgesneden gezichtjes.  Eigenlijk zijn de Halloween-

pompoenen ervoor bedoeld om iedereen bang te maken, maar stiekem zijn ze hartstikke 

leuk! Naast het uitsnijden van het gezicht kan je ook de pompoen nog verder versieren. Wij 

verzorgen voor iedere deelnemer een lichtje voor in de pompoen. 

Leeftijd: vanaf 6 jaar! 

Locatie: Jongerencentrum de Bunker, Burgemeester P Kromplein 6 in Abbekerk 

Tijd: 11.00 tot 12.15 uur 

 

 

LASERMAZE & LASERGAMEN 

    

Weet jij je een weg door het laserdoolhof te banen zonder geraakt te worden? En weet jij 

alle schoten te ontwijken van je tegenspelers? Dan kan je dat vanmiddag bewijzen! Met deze 

twee activiteiten kan je laten zien hoe behendig en snel je bent. Uiteraard zijn er mooie 

prijzen te winnen.  

Leeftijd: vanaf 8 jaar! 

Locatie: Dorpshuis Hauwert, Heemraad Witweg 2, Hauwert 

Tijd: 13.00 tot 15.00 uur (of 16.00 bij veel aanmeldingen) 

 

 

 

 

 

ROLLERDISCO HALLOWEEN 

   

Vrijdag 21 oktober 



 

 

De laatste dag van deze activiteitenweek! We sluiten af met en swingende halloween 

rollerdisco! Met spetterende lichteffecten en toffe muziek is stilstaan onmogelijk. De 

Rollerdisco is voor iedereen die van bewegen houdt en gezellige middag wil hebben. Je 

mag je eigen rollerskates meenemen, mits ze goed schoon zijn. Maar je kan ook bij ons 

skates lenen. We hebben ze in allerlei maten. Zet in je aanmelding even of je eigen 

rollerskates heb of dat je ze wil lenen en geef dan je maat even aan!! 

Leeftijd: vanaf 8 jaar! 

Locatie: Dorpshuis De Onderdijk, Sportlaan 10 in Onderdijk 

Tijd: 13.00 tot 16.00 uur  

 

 

 

 

 

LET OP: DIT IS NIET IN DE HERFSTVAKANTIE!!!!!!!!!!! 

HALLOWEEN DISCO 

   

Vrijdag 28 oktober is er een Halloween Disco voor kinderen in Jongerencentrum de Bunker. 

Het hele jongerencentrum wordt omgetoverd tot een groot spookhuis. Het wordt een 

drukke avond met muziek van onze speciale Halloween DJ Edwin, spelletjes met leuke 

prijsjes en heel veel dansen. Ook kun je een speciale halloween glittertattoo laten zetten. 

Dus trek je engste of mooiste halloween outfit aan! We hebben hele mooie prijzen voor 

diegene die het allerbeste verkleed zijn. Uiteraard hebben we voor iedereen ook nog een 

speciale halloween traktatie. 

Leeftijd: 7 t/m 11 jaar 

Locatie: Jongerencentrum De Bunker, Burgermeester P Kromplein 6 in Abbekerk 

Tijd: 19.15 tot 21.15 uur 

 

 

 

Vrijdag 28 oktober 


