FUN SPORTS | Kennismaken met sporten die je nog niet kent of niet vaak doet? Schrijf je dan in
voor Fun Sports!

SING-INN | Zing jij graag? Heb je altijd al met je grote sterren mee willen doen..? Dan is dit je kans!
Bij de sing-inn lessen (olv Jetje Mineur) krijg jij de kans om je stem te laten horen en zangervaring op te doen.
Of we dit nu met een youtube karaoke versie, of achter de piano doen: Het wordt hoe dan ook een feestje.
Aan het eind van het jaar zullen we een optreden hebben, of zelfs een opname in een echte studio!!
Er zijn twee groepen (6+ en 12+).

TONEEL EN MUSICAL | Heb jij altijd willen leren acteren/toneelspelen, op toneel shinen
en zingen? Dan is dit het moment! Word jij de nieuwe” Spangas” of” Goede tijden slechte tijden”
acteur/actrice of “Lion King” - musicalster ?
Aan het eind van het seizoen (gepland eind april 2019) zullen we een echte musical op gaan voeren in de Glind!

MUZIEKUUR/GITAAR |

Wil je gitaar leren spelen, liedjes kunnen begeleiden en samen
muziek maken? Inmiddels zijn er verschillende gitaristen in de Glind, word jij er ook één?
Frans leert je de nodige akkoorden om liedjes zelf te kunnen spelen.
Als je al kunt spelen is het leuk om samen muziek te maken en af en toe op te treden, dus schrijf je in!

MUZIEKUUR/DRUMS |

Drummen!! Dat is zo supertof.. Leer ritmes en grooves van

meesterdrummer Frans. (beperkte plekken)

GLIND BATTLE | Sport, spel en muziek, dat is Glind Battle! Je bent elke week welkom voor weer
een nieuwe activiteit, met aan het eind van het seizoen een mooie prijs voor de winnaars.

FITNESS |

Work that body! Conditie/spieren ontwikkelen en doorzettingsvermogen behoren allemaal
tot de lessen Fitness.

AVONT(UUR) |

Als jij van avonturen beleven houdt; als jij wel een beetje spanning aan kunt; als jij

niet schrikt van een nieuwe uitdaging? Dan moet je op de woensdagmiddag naar Het Avonturen-uurtje
komen.Daar gaan we klimmen, klauteren, opdrachten uitvoeren, soms alleen en soms samen.

JUDO/WEERBAARHEIDSTRAINING | Respect,doorzettingsvermogen,conditie en
stevig in je schoenen staan; daar staat judo en weerbaarheidstraining voor. Judo betekent ‘zachte weg’ dus
moet je soms ook mee gaan met de beweging of flexibel zijn.

TREFBAL |

De ideale sport om je energie kwijt te kunnen. Er zijn oneindig veel verschillende manieren
om dit te spelen, geen enkele manier is minder spannend. Denk jij dat je het aan kunt? Schrijf je dan gelijk in!

ZAALVOETBAL (FUTSAL) |

Een kleine ruimte en het kleine aantal spelers (1 keeper + 4
veldspelers) maken dit spel heel anders dan veldvoetbal. Je komt vaker aan de bal en zo kan je goed werken
aan je techniek. Dus schrijf je in en word een ‘master of the game.

VOETBALSCHOOL | Tijdens de voetbalschool op de woensdag gaan we elke week het veld op
om te werken aan je voetbalskills. Alle aspecten van het voetbalspel komen naar voren, zowel tactisch als
technisch.

GLIND RADIO & MEDIA | Bij Glind Media kun je (leren) radio maken. Je bent radio dj,
verslaggever of je beheert de social media desk. En natuurlijk zenden we echt uit! En wel via Glind Radio, ons
eigen dorpse radiostation dat 24-uur per dag te beluisteren is via internet. Je krijgt begeleiding van ervaren
radiomensen en uiteindelijk misschien wel je eigen radioshow. Lijkt het je leuk, geef je dan nu op!

PUUR NATUUR (Start 15 maart) 2019)
Lijkt het jou leuk om meer te weten over de natuur of ben jij graag in de natuur? Dan is dit een unieke kans om
meer te leren over wat er allemaal op dit gebied is in De Glind. Denk hierbij aan natuurlijke producten uit De
Glind waarmee je lekkere dingen kunt maken of bouwen. Ook outdoor activiteiten zijn een onderdeel van deze
activiteit. Geef je snel op!

SOOS |

In de Soos kan je chillen, kletsen, spelletjes spelen of bijvoorbe eld wat muziek draaien en een
snoepje en drankje kopen. Je mag vrij in-en uitlopen en iedereen is welkom!

KNUTSELUUR | Tijdens dit uur kan jij elke week lekker creatief bezig zijn. De begeleiding zit vol
met goede en leuke ideeën en zullen jou helpen om elke keer iets moois te maken. Ben jij creatief? Schrijf je
dan snel in!

PONYRIJDEN | Heb jij wat met pony’s/paarden? kom dan lessen volgen bij Jacob op de
kinderboerderij. Jacob en zijn instructeurs hebben al jarenlange ervaring met het lesgeven in de Glind. Door de
kleinere groepen is er veel aandacht voor jou waardoor je snel kan leren.

KOM BINNEN |
De deur van de kerk gaat open. De vlag met de uitnodiging staat buiten.
Loop maar naar binnen. Er is altijd iemand aanwezig. Bekijk de kerk van binnen: Wat gebeurt hier?
Doe mee met de vraag van de week, door iets op te schrijven, te tekenen of te vertellen.
Maak kennis met ‘Sterre’, met haar bijzondere mantel: Is er iets waar je verdrietig, blij, boos over bent? Iets
wat je niet zo goed aan iemand durft te vertellen? Schrijf het op een briefje. Je hoeft je naam er niet bij te
zetten. En stop dat briefje in één van de zakken in de mantel van Sterre. Zij helpt ons om het bij God te
brengen.
Je kunt ook even rustig gaan zitten. ‘Time-out’…

