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Houdt uw kind van zingen, dansen en toneel?
Misschien vindt uw kind een cursus of workshop in dans, theater of muziek leuk. Denk ook
aan muziekles, kleuterdans en kleutertheater. Vraag de plaatselijke sportschool naar
dansactiviteiten voor kinderen, zoals KidsFit of Streetdance.
Heeft u een laag inkomen? Misschien kunt u een bijdrage voor het lesgeld krijgen van het
Jeugdfonds Sport & Cultuur. Vraag aan de leerkracht van uw kind, uw hulpverlener of iemand
van het Sociaal Team of zij dit willen aanvragen. U kunt de bijdrage niet zelf aanvragen.
Of kijk op de website van het Meedoen Fonds. Hier vindt u verschillende regelingen en
activiteiten voor mensen met een laag inkomen.
Allstardansstudio
Noorderstraat 109
9611 AC Hoogezand
0598 63 03 43
allstardansstudio@gmail.com
www.allstardansstudio.nl
Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen uit gezinnen met weinig
geld ook lid kunnen worden van een sportvereniging of lessen op cultureel/creatief gebied
kunnen volgen.
06 81 30 45 03
groningen@jeugdfondssportencultuur.nl

www.jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/groningen
Kielzog Theater & Kunstencentrum
In het Kielzog is van alles te doen! Ontdek de klarinet, dans de flamenco, speel in een
theatergroep of timmer je eigen toren.
Gorecht Oost 157
9603 AE Hoogezand
0598 37 37 77
info@kielzog.nl
www.kielzog.nl
Muziekschool de Nooteboom
Noorderstraat 39
9611 AA Sappemeer
info@muziekschooldenotenboom.nl
www.muziekschooldenotenboom.nl
Sociaal Team
www.midden-groningen.nl/sociale-teams
BWRI - Meedoen Fonds
De gemeente Midden-Groningen heeft een webwinkel voor minima. Iedereen met een
inkomen tot 125% van de bijstandsnorm kan een aanvraag indienen voor het Meedoen
Fonds.
www.meedoenmiddengroningen.nl
Houdt uw kind van buiten spelen?
Kijk voor ideeën voor buiten spelen op Oerrr! van Natuurmonumenten. Houdt uw kind van de
natuur? Staatsbosbeheer organiseert excursies en ieder jaar een natuurdag.
Vraag bij het servicepunt naar activiteiten in de wijk. Kijk op de website van Marketing MiddenGroningen, VVV Groningen voor activiteiten buiten. Klik op Zien, Doen & Beleven. MiddenGroningen kent ook een aantal scoutinggroepen. Kijk op de website van Scouting voor een
groep in de buurt.
Scouting - zoek een groep
www.scouting.nl/zoek-een-scoutinggroep
Servicepunten in Midden-Groningen
www.hulpwijzer.midden-groningen.nl/servicepunten-midden-groningen

VVV Groningen
De VVV is dé plek om je te laten inspireren en informeren over wat er te zien, te doen en te
beleven is. Van dorp tot stad, in streek en regio.
Bezoekadres
Grote Markt 29
9712 HS Groningen
Postadres
Grote Markt 29
9712 HS Groningen
050 31 39 741
www.visitgroningen.nl
Marketing Midden-Groningen
Hoofdweg 88
9621 AN Slochteren
www.marketingmiddengroningen.nl
Oerrr - Natuurmonumenten
www.natuurmonumenten.nl/kinderen
Staatsbosbeheer
www.staatsbosbeheer.nl
Houdt uw kind van dieren?
Ga met uw kind naar de kinderboerderij bij Stichting Natuur- en Milieueducatie of bij Cosis
Ons Hertenkamp. Of leer paardrijden bij een manege. Voor jonge kinderen zijn er ponyclubs
of ponykampen. Kijk voor meer activiteiten op de website van VVV Groningen.
Manege de Bongerd
Groeps- en privélessen voor beginnende en gevorderde ruiters en amazones.
Rijksstraatweg 132
9756 AK Glimmen
050 406 14 54
info@manegedebongerd.nl
www.manegedebongerd.nl
Manege Nieboer

Uitgebreid aanbod in rij- en menlessen voor iedereen, in iedere leeftijdscategorie.
Van der Duijn van Maasdamweg 274
9602 VT Hoogezand
0598 35 22 24
info@manegenieboer.nl
www.manegenieboer.nl
Natuur- en Milieueducatie (NME)
Openingstijden:
ma t/m vrij 8.30 - 16.00 uur
zaterdag en zondag 13.30 - 16.00 uur
Burgemeester van Royenstraat 11
9602 CR Hoogezand
0598 32 30 40
www.nme-hs.nl
Cosis - Ons Hertenkamp
Bij Ons Hertenkamp werken gemiddeld twaalf cliënten per dag in de leeftijd van 14 tot 56
jaar.
Openingstijden: ma t/m vrij 10.00 - 17.00 uur
Appelhof 32
9617 BC Harkstede
06 51 69 73 11
onshertenkamp@cosis.nu
www.cosis.nu/alles-over-cosis/locaties/234/ons-hertenkamp
VVV Groningen
De VVV is dé plek om je te laten inspireren en informeren over wat er te zien, te doen en te
beleven is. Van dorp tot stad, in streek en regio.
Bezoekadres
Grote Markt 29
9712 HS Groningen
Postadres
Grote Markt 29

9712 HS Groningen
050 31 39 741
www.visitgroningen.nl
Stal van Hoorn
Borgercompagnie 3
9611 TA Sappemeer
0598 39 23 98
Wilt u bezig zijn met de ontwikkeling van uw kind?
Vraag bij het Sociaal Team van de gemeente wat u kunt doen. Leuk en leerzaam speelgoed
leent u bij de speel-o-theek. Ga ook naar de bibliotheek met uw kind. Daar zijn
voorleesmiddagen en workshops. U kunt uw kind vanaf 3 maanden ook zelf voorlezen. Kijk op
Boekstart.nl voor meer informatie. Of informeer bij een sportvereniging bij u in de buurt. Kijk in
de (digitale) gemeentegids voor een overzicht van sportverenigingen.
Midden-Groningen - bibliotheken
www.midden-groningen.nl/bibliotheek
Sociaal Team
www.midden-groningen.nl/sociale-teams
Speelotheek Groningen
Speelgoeduitleen voor kinderen van 0 tot ongeveer 9 jaar. Gespecialiseerd in het uitlenen
van speelgoed aan kinderen met een beperking. Openingstijden: woensdag 14.00 - 17.00
uur, zaterdag 10.00 - 13.00 uur.
Koningsweg 1B
9731 AM Groningen
06 39 24 95 46
info@speelotheekgroningen.nl
www.speelotheekgroningen.nl
Gemeentegids Midden-Groningen
www.midden-groningen.smartmap.nl
Boekstart.nl
Informatie over voorlezen aan kinderen van 0 tot 4 jaar
www.boekstart.nl
Zoekt u leuke activiteiten voor uw kind?

Denk aan creatieve cursussen, workshops, muziekles, dans of theater. Vraag de plaatselijke
sportschool naar dansactiviteiten voor kinderen, zoals KidsFit of Streetdance. Of informeer bij
de manege naar ponykamp of een ponyclub. Ook de bibliotheek organiseert vaak activiteiten
voor kinderen. Kijk op de website of ga langs. In de Heemtuin in Muntendam kunnen kinderen
ook verschillende activiteiten doen.
Zoekt u een sportclub of sportvereniging? Kijk in de digitale gemeentegids of op de website
van Sportplein Groningen. Voor activiteiten buiten kijkt u bij Zien, Doen en Beleven op de
website van de VVV Groningen en bij Oerrr van Natuurmonumenten. Kijk ook op de website
van Marketing Midden-Groningen.
Wilt u liever iets in de buurt? Vraag het servicepunt, dorpsvereniging of wijkcentrum wat er te
doen is.
Heeft u weinig geld? Kijk op de website van het Meedoen Fonds. Hier vindt u verschillende
regelingen en activiteiten voor mensen met een laag inkomen.
Allstardansstudio
Noorderstraat 109
9611 AC Hoogezand
0598 63 03 43
allstardansstudio@gmail.com
www.allstardansstudio.nl
Dorps- en wijkverenigingen in Midden-Groningen
www.hulpwijzer.midden-groningen.nl/dorps-en-wijkverenigingen-midden-groningen
Dorpshuizen en wijkcentra in Midden-Groningen
www.hulpwijzer.midden-groningen.nl/dorpshuizen-en-wijkcentra-midden-groningen
Gemeentegids Midden-Groningen
www.midden-groningen.smartmap.nl
Heemtuin Muntendam
De Heemtuin is een unieke landschapstuin en bos in Muntendam en grenst aan het
natuurgebied de Venen.
Nieuweweg 127
9649 AD Muntendam
0598 63 27 70
info@heemtuinmuntendam.nl
www.heemtuinmuntendam.nl

Kielzog Theater & Kunstencentrum
In het Kielzog is van alles te doen! Ontdek de klarinet, dans de flamenco, speel in een
theatergroep of timmer je eigen toren.
Gorecht Oost 157
9603 AE Hoogezand
0598 37 37 77
info@kielzog.nl
www.kielzog.nl
Marketing Midden-Groningen
Hoofdweg 88
9621 AN Slochteren
www.marketingmiddengroningen.nl
Midden-Groningen - bibliotheken
www.midden-groningen.nl/bibliotheek
Muziekschool de Nooteboom
Noorderstraat 39
9611 AA Sappemeer
info@muziekschooldenotenboom.nl
www.muziekschooldenotenboom.nl
Servicepunten in Midden-Groningen
www.hulpwijzer.midden-groningen.nl/servicepunten-midden-groningen
VVV Groningen
De VVV is dé plek om je te laten inspireren en informeren over wat er te zien, te doen en te
beleven is. Van dorp tot stad, in streek en regio.
Bezoekadres
Grote Markt 29
9712 HS Groningen
Postadres
Grote Markt 29
9712 HS Groningen
050 31 39 741
www.visitgroningen.nl
BWRI - Meedoen Fonds

De gemeente Midden-Groningen heeft een webwinkel voor minima. Iedereen met een
inkomen tot 125% van de bijstandsnorm kan een aanvraag indienen voor het Meedoen
Fonds.
www.meedoenmiddengroningen.nl
Oerrr - Natuurmonumenten
www.natuurmonumenten.nl/kinderen
Uit met kinderen
www.uitmetkinderen.nl
Zoekt u activiteiten voor kinderen met een beperking?
Neem contact op met MEE. Zij weten welke organisaties activiteiten organiseren voor mensen
met een beperking. Ga samen met uw kind naar de speeltuin of naar het zwembad. Kijk op
Sportplein Groningen wat er mogelijk is aan sportieve activiteiten. FitKids is speciaal voor
kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Vraag ernaar bij Van Kasteel.
Ga schilderen of zingen bij Kielzog. Of paardrijden bij Manege Nieboer of een andere
manege. Misschien is scouting iets voor uw kind. Kijk op Scouting.nl voor een groep bij u in
de buurt. Huur luisterboeken bij de bibliotheek of ga voorlezen met uw kind.
Fysiotherapie Van Kasteel
Erasmusweg 139
9602 AD Hoogezand
0598 39 74 52
info@vankasteel.nl
www.vankasteel.nl
Manege Nieboer
Uitgebreid aanbod in rij- en menlessen voor iedereen, in iedere leeftijdscategorie.
Van der Duijn van Maasdamweg 274
9602 VT Hoogezand
0598 35 22 24
info@manegenieboer.nl
www.manegenieboer.nl
MEE Groningen
Leonard Springerlaan 13
9727 KB Groningen
050 313 33 35

mee@meegroningen.nl
www.meegroningen.nl
Midden-Groningen - bibliotheken
www.midden-groningen.nl/bibliotheek
Zorgbureau Embrace
Zorgbureau Embrace begeleidt alle mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag, dat
voortkomt uit onder andere autisme, PDD-NOS, AD(H)D en Asperger.
0592 26 81 63
info@nodistance.eu
www.nodistance.eu
Sportcentrum De Kalkwijck
Sportcentrum De Kalkwijck beschikt over een moderne zwemaccommodatie met vijf
zwembaden en diverse aanvullende faciliteiten.
Nieuweweg 8
9603 BM Hoogezand
0598 35 03 10
info@dekalkwijck.nl
www.dekalkwijck.nl
Sportplein Groningen - sportaanbod
www.sportpleingroningen.nl/sportaanbod
Ontwikkelingscentrum Martini Manege
Voor iedereen die buiten de reguliere arbeidsmarkt valt, maar wel graag wat doen wil.
Lageweg 13A
9797 TA Thesinge
050 541 62 72
info@martinimanege.nl
www.martinimanege.nl
Wilt u een dagje iets leuks doen met de kinderen?
Kijk voor ideeën en tips op de website Weg met de kids. Op de website Uitmetkorting staan
kortingsacties voor een dagje weg. Op Uit met kinderen vindt u activiteiten, maar ook een
overzicht van speeltuinen en kinderboerderijen in de buurt. Voor activiteiten in de natuur kunt
u terecht op de website van Natuurmonumenten. Denk hierbij aan speurtochten. In de
bibliotheek zijn vaak voorleesmiddagen voor kinderen. Het jongerenwerk organiseert ook

veel, voornamelijk tijdens de schoolvakanties. Voor informatie over evenementen kunt u ook
terecht bij de VVV.
Of kijk op de website van Marketing Midden-Groningen.
Midden-Groningen - bibliotheken
www.midden-groningen.nl/bibliotheek
VVV Groningen
De VVV is dé plek om je te laten inspireren en informeren over wat er te zien, te doen en te
beleven is. Van dorp tot stad, in streek en regio.
Bezoekadres
Grote Markt 29
9712 HS Groningen
Postadres
Grote Markt 29
9712 HS Groningen
050 31 39 741
www.visitgroningen.nl
Marketing Midden-Groningen
Hoofdweg 88
9621 AN Slochteren
www.marketingmiddengroningen.nl
Natuurmonumenten
Postbus 9955
1243 ZS 's-Graveland
www.natuurmonumenten.nl
Uit met kinderen
www.uitmetkinderen.nl
Uitmetkorting.nl
www.uitmetkorting.nl
Weg met de kids
www.wegmetdekids.nl
Hulpwijzer is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Midden-Groningen.
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