
 

 

 

 
Het is alweer bijna voorjaarsvakantie! Helaas zit een weekje skiën er nog niet in en van veel leuke 

uitjes zullen mogelijk ook nog de deuren gesloten blijven. We moeten nog heel even volhouden! En 

omdat we niet verwachten dat fysieke bijeenkomsten met groepen alweer mogelijk zullen zijn eind 

februari, komen de jongerenwerkers van gemeente Medemblik en de Bibliotheek Medemblik met 

een aangepast plan. Met diverse onlineactiviteiten, thuispakketten en challenges, die individueel of 

in tweetal kunnen worden uitgevoerd, hopen we toch een leuk en creatief aanbod neer te zetten 

voor de aankomende vakantieperiode. 

We hebben meer dan 15 verschillende activiteiten in ons pakket voor kinderen, tieners, jongeren en 

jongvolwassenen van 4 t/m 25 jaar woonachtig in de gemeente Medemblik. 

 

Maandag: 

Zumba Kids, Hiphop, African dance, Rappe Rappers deel 1, Vogelhuis en Het perfecte Plaatje Dag 1 

Dinsdag: 

Make-Up&Grime Challenge, Pakje Plezier Toverstaf, TikTok dance, het Perfecte plaatje Dag 2 

Woensdag: 

Kickboksen, Pakje Plezier Poppenkast, Rappe Rappers deel 2, Het perfecte Plaatje Dag 3 

Donderdag: 

Dromenworkshop, Ontdek je passie en talenten, Werk aan je toekomst, Pakje Plezier Droomhuis, 

Talent in een Notendop, Het Perfecte Plaatje Dag 4 

Vrijdag: 

Het Beste Idee, Het perfecte Plaatje Finale Dag 

 

In de volgende pagina’s vinden jullie een uitgebreide omschrijving van alle activiteiten. 

Opgeven voor de activiteiten kan via: activiteiten@medemblik.nl (vergeet niet je naam, leeftijd, 

adres en telefoonnummer te vermelden!!)  

Opgeven voor de activiteiten van de Bibliotheek kan via: klantenservice@westfriesebibliotheken.nl  

Inschrijven kan vanaf dinsdag 9 februari t/m dinsdag 16 februari! 

 

Na opgave van de online workshops krijg je instructies via de mail over het inloggen 

Na opgave van activiteiten met thuispakketten krijg je via de mail te horen waar en wanneer je deze 

kan ophalen. 

Voor de overige activiteiten hoef je alleen het eindresultaat naar ons te mailen. Let wel op dat je 

deze op de goeie dag naar ons mailt en vóór het aangegeven tijdstip! 

 

Veel Plezier!!  
 

Jongerenwerk Medemblik en Bibliotheek Medemblik 

VOORJAARSVAKANTIE 2021 

 

mailto:activiteiten@medemblik.nl
mailto:klantenservice@westfriesebibliotheken.nl


 

 

 

     
Het Perfecte Plaatje Medemblik 

Voor jongeren 10+ 

Maximaal 100 deelnemers 

 

Vindt je het leuk om te fotograferen? En ben je bereid om creatief na te denken en 

uitdagende opdrachten aan te gaan? Dan is dit jouw activiteit! 

De activiteit bestaat uit 5 delen en duurt de hele week van maandag t/m vrijdag!! Elke dag 

krijg je ’s ochtends om 10.00 uur een nieuwe opdracht. Je mag foto’s maken met je 

smartphone, tablet of camera.  Je hebt elke dag tot uiterlijk 15.00 uur middags om je 

eindresultaat naar ons te mailen. Mail je foto elke dag naar: activiteiten@medemblik.nl 

o.v.v. FOTO 

De eerste drie opdrachten (ma, di en woe) bestaan uit het maken van 1 foto, donderdag 

verwachten we een tweeluik en vrijdag zelfs een drieluik.  

Een leuke, creatieve maar soms best intensieve activiteit! Maar de prijzen zijn dan ook niet 

mis! 

Maandag t/m woensdag krijgt de dag winnaar: jouw winnende foto op groot formaat thuis 

en een 50 euro cadeaubon van Kamera Express. 

Donderdag krijgt de dag winnaar ook zijn/haar foto op groot formaat thuis en 100 euro 

cadeaubon van Kamera Express. 

Vrijdag krijgt de dag winnaar ook zijn/haar foto op groot formaat thuis en 250 euro 

cadeaubon van Kamera Express. 

De cadeaubonnen kun je (online) besteden aan o.a. accessoires voor je smartphone of 

camera of aan een leuke workshop!! 

 

               

 

MAANDAG 22 FEBRUARI 
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Workshop Rappe Rappers Deel 1   15.00 uur (online) 
Voor jongeren van 12 t/m 18 jaar 

Maximaal 10 deelnemers 

 

Na de mainstream opkomst van rap in de jaren ’80 blijft het, tot op vandaag, ongekend 

populair. Overgewaaid uit Amerika met Grand Master Flash, Public Enemy, Wutang, en NWA 

is de stroming niet meer weg te denken uit de Nederlandse muziek. Of je nu fan bent van de 

JVT, Boef, Kleine, Adje of Kempi, in deze workshops leren jullie spelen met de Nederlandse 

taal en poëzie. Je krijgt info over hoe een rap wordt opgebouwd en maakt je eigen rhyme/ 

rap.  De workshop wordt gegeven door twee professionele rappers. 

De workshop bestaat uit 2 meetings!! (maandag én woensdag).  

LET OP: Opgeven voor deze workshop kan rechtstreeks via de Bibliotheek! Aanmelden via de 

klantenservice:  klantenservice@westfriesebibliotheken.nl  

 

    

 

 

 

 

 



 

        

Vogelhuis (Thuispakket) 

Voor jeugd van 6 t/m 12 jaar 

Maximaal 50 deelnemers 

In de winter is het voor vogels soms lastig om voldoende voedsel bij elkaar te sprokkelen. 

Zeker wanneer het koud is of wanneer er sneeuw is gevallen, ontstaan er al snel 

voedseltekorten. Door te zorgen voor vogelvoer in de tuin of op je balkon kan je de vogels 

een handje helpen. 

Met dit bouwpakket maak je een leuk voederhuis voor de vogels.  Alle onderdelen zitten 

erbij en het enige wat je nog nodig hebt is een hamertje. Als je klaar bent kan je er ook nog 

voor kiezen om het vogelhuisje te versieren. 

We hopen dat je een leuke foto van je eindresultaat met ons deelt! 

         

 

 

DANCEMANIA 

 

Houd je van dansen dan is vandaag jouw dag. We bieden verschillende workshops aan in 

samenwerking met dansschool Moves. 

Zumba Kids  10.00 – 10.45 uur (online) 

Voor kids van 5 t/m 8 jaar 



Maximaal 25 deelnemers 

De naam Zumba komt uit het Colombiaans-Spaans, waar het zoveel betekent als snel 

bewegen en lol hebben. Zumba Kids is een uurtje lang lekker dansen en bewegen! Wie 

houdt er nu niet van dansen? Tijdens Zumba Kids leren kinderen op een leuke, speelse 

manier de basispassen van dansstijlen zoals Salsa, Merengue, Cumbia, Reggaeton, Hip-Hop 

en nog veel meer. Iedere les staat voor gezond bewegen, maar vooral: heel veel lol en 

plezier! 

      

 

Hiphop-Streetdance  11.00 – 11.45 uur (online) 

Voor jeugd van 9+  

Maximaal 25 deelnemers 

Hiphop/ Streetdance is een van de meest populaire dansstijlen die we op de wereld hebben. 

Je ziet het overal. De bewegingen die gemaakt worden zijn niet zo moeilijk, maar wel altijd 

stoer. Het heeft power, is dynamisch en erg trendy. Houd je van R&B, HipHop, Rap en Dance 

en vind je het leuk om te dansen, dan is deze dansvorm absoluut een aanrader. Hiphop moet 

je niet zien als één stijl maar als een hoofdstijl met meerdere sub stijlen. 

    

 

Afro dance  13.00-13.45 uur (online) 
Voor jeugd van 9+  

Maximaal 25 deelnemers  

Afrikaanse dans is de grondlegger van vele dansstijlen en kent veel verschillende 

verschijningsvormen. Elk land, stad, dorp en stam kent zo zijn eigen entertainment en 

dansrituelen.  

Afrikaanse dans is heel aards, maar kent ook enorm hoge sprongen. Direct contact met de 

aarde is heel belangrijk, je danst zo laag mogelijk naar de grond toe en vaak op blote voeten. 

Tijdens deze les worden Afro dance moves gecombineerd met de lekkerste muziek. Diverse 



ritmes, opzwepend, energiek en veel vrolijkheid zijn de kernwoorden voor deze vrij nieuwe 

dansstijl in Nederland. Wedden dat je niet meer stil kan blijven zitten? 

 

   

 

 

 

 

Perfecte Plaatje Medemblik – Dag 2 (Zie maandag) 

 

Insectenhotel (Thuispakket) 

Voor jeugd van 6 t/m 12 jaar 

Maximaal 50 deelnemers 

     
Waarom een insectenhotel? Omdat vlinders, bijen, lieveheersbeestjes, kevers en nog veel 

meer kleine diertjes ook een beetje hulp nodig hebben. Insecten zijn heel nuttig: ze 

bestuiven bloemen en bestrijden vervelende insecten. In de winter kunnen de insecten veilig 

overwinteren in hun hotel en in de zomer vinden ze er een nestplaats. Er zijn tegenwoordig 

veel te weinig plekken waar insecten een nest kunnen maken. Help ze een handje en maak 

een insectenhotel! Met dit pakket maak je een super-de-luxe droomhotel voor alle insecten. 

We hopen dat je een leuke foto van je eindresultaat met ons deelt! 

         

DINSDAG 23 FEBRUARI 



     
 

Make up & Grime Challenge (Thuispakket) 
Voor jeugd 12+  

Maximaal 50 deelnemers 

Kijk jij ook alle beautyvlogs? Ben je geïnteresseerd in make-up en/of grime? Vindt je het leuk 

om te kijken hoe goed je erin bent? Geef je dan nu op voor deze challenge! Je krijgt van ons 

geen specifieke opdracht of thema. Dus bepaal zelf of je gaat voor de casual daytime look, 

een nighttime look vol glamour of ga voor volledig uitbundig en out of the box! Aan jou de 

keus!  

Je krijgt van ons een basis set cadeau en gaat thuis zelf aan de slag. Je kan jezelf als model 

gebruiken, maar natuurlijk ook een vriendin of vriend of 1 van je familieleden.  

Maak voor ons 3 foto’s. Eentje vooraf, 1 halverwege en 1 van het eindresultaat. Zorg dat je 

de foto’s mailt op dinsdag 23 februari vóór 16.00 uur en maak kans op een mooie 

prijs! De winnaar ontvangt een cadeaubon van 100 euro! Je kunt je foto’s mailen naar: 

activiteiten@medemblik.nl o.v.v. MAKE UP.  

 

     

 

 

Lekker verantwoord! 

Pakje Plezier bestaat uit (industriële) restmaterialen en uit spullen die gekocht zijn bij 

kringloopwinkels en op rommelmarkten. Volwassenen met een verstandelijke (en 

lichamelijke) beperking hebben alle materialen voor je geknipt, opgerold, gevouwen en 

ingepakt voor je. 

Pakje Plezier TOVERSTAF/ ZWAARD (Thuispakket) 
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Voor kinderen van 4 t/m 7 jaar 

Maximaal 50 deelnemers 

 

            
 

Ben je een verzamelaar van stokken in huis? Dan heb je waarschijnlijk wel een geschikte stok 

staan. Anders ga je lekker naar buiten om een mooie stok te zoeken. Vervolgens buig, 

wikkel, knoop en rijg je alle materialen om de stok. Met de elastiekjes zet je alles gemakkelijk 

vast. Niet tevreden? Begin je gewoon opnieuw. Wil je nog iets extra’s? Dan knip je een vorm 

uit het foam. In pakje Toverstaf/ Zwaard vindt je een aantal materialen: foam, stof, draad, 

lint, chenille draad, mooie reststukken van een lasersnijder, garenklosjes, elastiekjes en 

kralen. De andere materialen verschillen. Zo blijft de inhoud een verrassing. Je krijgt genoeg 

materialen voor een zwaard of een paar toverstafjes.                                                                  

We hopen dat je een leuke foto van je eindresultaat met ons deelt!                

LET OP: Pakje Toverstaf bevat kleine onderdelen. Deze materialen zijn verpakt in een apart 

zakje. De kralen zijn niet geschikt voor jonge kinderen die spullen in hun mond stoppen! 

Handig om zelf in huis te hebben: een schaar! 

 

TIKTOK Dance  10.00 – 11.00 uur (online) 

Voor jeugd 9+ 

Maximaal 25 deelnemers 

 

Dansfilmpjes zijn zeer populair op TikTok. Iedereen kent er wel een paar! Heb je het nog niet 

helemaal onder de knie of wil je juist wat extra tips om ze nog leuker te maken? Want  

niet alleen het dansen is belangrijk, maar ook je positieve uitstraling en een vleugje 

acteertalent komen goed van pas.  

 

    



 
 

 

Rappe Rappers deel 2! (om 15.00 uur,  zie maandag) 

 

 

Het Perfecte Plaatje Medemblik – Dag 3 (zie maandag) 

 

 

Kickboksen  10.00 -11.00 uur (Online) 
Voor 10+ 
Maximaal 25 deelnemers 
De sportscholen zijn alweer een tijdje dicht! Toch is het belangrijk om goed te blijven 
bewegen. Heb je de afgelopen wedstrijd van Verhoeven gezien en wil jij zelf ook weleens 
kennis maken met het kickboksen, geef je dan nu op voor deze online basisworkshop. Je 
krijgt van een ervaren instructeur basisbeginselen uitgelegd en jullie doen oefeningen die je 
zelf thuis ook makkelijk uit kan voeren.  
 

     
 

 

 

Lekker verantwoord! 

Pakje Plezier bestaat uit (industriële) restmaterialen en uit spullen die gekocht zijn bij 

kringloopwinkels en op rommelmarkten. Volwassenen met een verstandelijke (en 

lichamelijke) beperking hebben alle materialen voor je geknipt, opgerold, gevouwen en 

ingepakt voor je. 

Pakje Plezier POPPENKAST (Thuispakket) 
Voor kinderen van 4 t/m 7 jaar 

Maximaal 50 deelnemers 

 

WOENSDAG 24 FEBRUARI 



       
 

Een fijn doosje voor knutsel- en speelplezier. In dit knutselpakket vind je houtjes, allemaal 

verschillende soorten stofjes, lint, oogjes en andere grappige materialen. Meer dan genoeg 

om 5 poppetjes van te maken. De doos kan bouw je eenvoudig om tot een poppenkastje of 

bed. Klaar met knutselen? Tijd om te spelen met je nieuwe vrienden! 

In Pakje Poppenkast vind je houtjes in 5 verschillende breedtes. Deze kan je aankleden met 

10 verschillende soorten stoffen, waaronder een katoentje, tricot, breisel en een dikke 

geweven stof. Ook krijg je schapenwol, schuurpapier, elastiekjes, lintjes, draad, oogjes, 

punaises, een veer en heel veel andere leuke restmaterialen! We hopen dat je een leuke 

foto van je eindresultaat met ons deelt!                

 

LET OP: in een apart zakje vind je kleine (puntige) onderdelen, die niet geschikt zijn voor 

jonge kinderen die spullen in hun mond stoppen! 

 

Handig om zelf in huis te hebben: een schaar en knutsellijm 

 

 

 

 

Het Perfecte Plaatje Medemblik – Dag 4 (zie maandag) 

 

Dromenworkshop (Online om 11.00 uur) 

Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar  

Maximaal 10 deelnemers      

Hoe kom je erachter wat jouw dromen zijn? Hoe leer je kiezen? Hoe ga je de toekomst in? 

Allemaal vragen waar kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs en in de 

onderbouw van het voortgezet onderwijs mee worstelen. In de training Haal je 

droomvaardigheidsbewijs vinden kinderen een stappenplan om te ontdekken hoe ze hun 

passie, talent en dromen kunnen verwezenlijken.  

 

DONDERDAG 25 FEBRUARI 



Deelnemers ontvangen het boek Filo ontdekt 1 - De wonderlijke weg van wens naar 

werkelijkheid, de creatiespiraal voor kinderen.  

LET OP: Opgeven voor deze workshop kan rechtstreeks via de Bibliotheek! Aanmelden via 

klantenservice@westfriesebibliotheken.nl  

       

 

 

Workshop Ontdek je passie en talenten (Online om 14.00 uur) 

Voor jongeren van 12 t/m 18 jaar 

Maximaal 10 deelnemers 

Je kent vast wel de bordjes met teksten over het volgen van je eigen dromen. Hartstikke 

leuk!  

Alleen ... niemand vertelt erbij hoe je dat moet doen. Het Droom-doe-boek Ontdek je passie 

en talenten helpt je via een stappenplan je dromen te ontdekken en ze waar te maken. 

Ontdek: Wie je bent Wat je het liefst doet (je passie) Wat je het best kunt (je talenten) Hoe 

je hiervoor leert kiezen (navigeren) Tijdens de workshop doorlopen we het stappenplan van 

het Droom-doe-boek. Het helpt je keuzes te maken, samen te werken, doelen te stellen en 

deze stap voor stap te bereiken. Op die manier kun je jouw unieke bijdrage leveren door te 

doen wat je het liefst doet en wat je het best kunt. Als je leert kiezen vanuit je hart, vind je 

vanzelf je plek in de wereld. 'Dit zou elk kind moeten doen. Ontdekken wat je dromen zijn en 

leren hoe je ze kunt waarmaken! 

Deelnemers ontvangen het boek Ontdek je passie en talenten droom-doe-boek voor 

jongeren. 

LET OP: Opgeven voor deze workshop kan rechtstreeks via de Bibliotheek! Aanmelden via  

klantenservice@westfriesebibliotheken.nl  

 

            



Werk aan je toekomst (Online om 15.00 uur) 

Voor jongvolwassenen van 18 t/m 25 jaar  

Maximaal 10 deelnemers 

 

Zoek je (ander) werk? Tijdens de bijeenkomst Werk aan je toekomst nodigen we 

inspirerende sprekers uit die de deelnemers op weg helpen op zoek naar (ander) werk. 

LET OP: Opgeven voor deze workshop kan rechtstreeks via de Bibliotheek! Aanmelden via  

klantenservice@westfriesebibliotheken.nl  

                              

 

 

Lekker verantwoord! 

Pakje Plezier bestaat uit (industriële) restmaterialen en uit spullen die gekocht zijn bij 

kringloopwinkels en op rommelmarkten. Volwassenen met een verstandelijke (en 

lichamelijke) beperking hebben alle materialen voor je geknipt, opgerold, gevouwen en 

ingepakt voor je. 

Pakje Plezier DROOMHUIS (Thuispakket) 
Voor kinderen van 5 t/m 8 jaar 

Maximaal 50 deelnemers 

      

Wie droomt er niet over een fantastisch huis? Met Pakje Droomhuis kan je je eigen 

droomhuis knutselen. In dit knutselpakket zitten meer dan genoeg materialen om zelf een 

miniatuur woon- en/of slaapkamer te maken. De basis? Een doos, bijvoorbeeld de 



schoenendoos waarin het knutselpakket verpakt is. Deze doos ga je daarna stofferen, 

meubileren, inrichten en stylen, als een echte mini-architect. 

In Pakje Droomhuis vind je de leukste spullen zoals bv: een miniboekje met stappenplan, een 

plastic figuurtje, een kringloopvondst, stof, behang, vinyl of vloerbedekking, een kleedje, 

touw, pennendopjes, postzegels, diaraampjes, luciferhoutjes, dominostenen, kurken en nog 

veel meer. We hopen dat je een leuke foto van je eindresultaat met ons deelt!                

 

LET OP: het zakje bevat kleine (en soms scherpe) onderdelen, die niet geschikt zijn voor 

jonge kinderen die spullen in hun mond stoppen! 

Handig om zelf in huis te hebben: een schaar en lijm. En eventueel dubbelzijdig tape, maar 

dat hoeft niet. 

 

Talent in een notendop Medemblik 

Voor kinderen 6+  

Maximaal 100 deelnemers 

     
 

We zijn op zoek naar talent! Ben je ergens goed in of heb je gewoon een passie die je graag 

wil delen? Meld je dan nu aan voor deze wedstrijd. Alle talenten zijn welkom! Kan je goed 

zingen, of heb je een magische goocheltruc? Bespeel je een instrument of is dansen juist 

jouw ding? Blink je uit in een bepaalde sport of ben je de volgende Victor Midz? Je mag in je 

eentje mee doen, maar ook in een groepje. Maak een filmpje van je act en mail deze naar 

ons op donderdag 25 februari vóór 15.00 uur!! Het filmpje mag maximaal 1 minuut duren 

en de winnaars maken kans op mooie prijzen passend bij je talent! Mailen kan naar 

activiteiten@medemblik.nl o.v.v. TALENT. 

Winnaars worden bekend gemaakt op onze FB-pagina op vrijdag 26 februari. Uiteraard 

krijgen de winnaars ook een mailtje van ons. 
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Het Perfecte Plaatje Medemblik - De Finale Dag (zie maandag) 

 

Het Beste Idee Medemblik 
Voor 8+ 

Maximaal 100 deelnemers 
We zijn bijna een corona jaar verder. We zijn het allemaal zat en willen ons “normale” leven 

weer oppakken. We missen onze vrienden, onze school, ons werk en alle leuke dingen die nu 

gesloten zijn. Helaas moeten we nog heel even volhouden. Maar we zien licht aan het einde 

van de tunnel! In de tussentijd gaan we op zoek naar een goed en positief initiatief. 

Heb jij een goed idee, een fantastisch plan of een originele brainwave voor je vriendenclub, 

je buurt, je dorp of heel Medemblik? Het mag van alles zijn. Misschien bedenk je een leuke 

activiteit, of moet je straat worden opgeleukt, wil je wat doen voor het verzorgingshuis of 

bedenk je iets wat voor mensen die het wat minder goed hebben nu? 

Je mag het idee alleen verzinnen of met een vriend/vriendin, broertjes/zusjes. Dat maakt 

niet uit. Je moet wel van tevoren aangeven of je mee wil doen met deze activiteit. Er zit een 

maximum van 100 deelnemers aan deze activiteit! 

Tip: Denk eraan dat we nog niet weten hoe het met alle maatregelen gaat in de komende 

maanden. We weten b.v. nog niet of we straks weer met grotere groepen bij elkaar mogen 

komen, of dat er toch nog beperkingen zijn. Hou daar rekening mee in je plan! 

Bedenk wat je wil doen, waarom je het wil doen en hoe je het wil doen. 

Zet het op papier of maak een kort filmpje en mail je idee  op vrijdag 26 februari vóór 15.00 

uur naar ons activiteiten@medemblik.nl o.v.v. IDEE 

 

De twee beste, leukste, origineelste inzendingen krijgen allebei 500 euro om hun idee uit te 

voeren. Het Jongerenwerk is beschikbaar om jullie hierin te ondersteunen. De winnaars 

worden bekend gemaakt op vrijdag 5 maart op onze FB-pagina en uiteraard krijgen ze van 

ons een mailtje.  

 

 

VRIJDAG 26 FEBRUARI 
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