
 
 

 

 

 

 

  
  

  

  

 
A c t i v i t e i t e n i n T w e n t e r a n d 

 
Heb jij zin om lekker sportief te doen of 
iets cultureels? Dan is dit je kans. Het 
team ‘Wat beweegt jou?’ van (combinatie) 
functionarissen heeft activiteiten 
in Twenterand georganiseerd voor 
verschillende leeftijdsgroepen. Voor 
sommige activiteiten wordt een bijdrage 
gevraagd of moet je je van te voren 
opgeven. Veel plezier!  

 

September 2017 
 

Cursus Typeworld  
Een uitdagende (blind)type cursus in game-vorm. De cursus 
bestaat uit 15 lessen van ongeveer een uur. Cursisten leren typen 
volgens het 10 vinger blind systeem. Tijdens de cursus wordt 
gebruik gemaakt van een internetprogramma genaamd 
Typeworld. Dit programma bestaat uit oefeningen en games en is 
uitstekend geschikt voor kinderen vanaf groep 6. Het grote 
voordeel van deze cursus is de persoonlijke begeleiding van de 
docent Rolien Rietberg , waardoor 99% van de cursisten de 
cursus ook daadwerkelijk afmaakt en met goede resultaten.  
Wanneer:  
Maandag in Vriezenveen (bibliotheek) van 18.00 tot 19.00 uur  
Dinsdag in Den Ham (Brede school) van 17.45 tot 18.45 uur.  
Start bij voldoende deelname na de zomervakantie medio 
september/ oktober. Op beide locaties is plek voor maximaal 12 
kinderen.  
Kosten: € 150,-. (exclusief  vrijwillige examen à €17,50).   
Vragen & opgave:  rolien.rietberg@upcmail.nl, 06 206 301 56 of 
bij Stichting Zorgsaam Twenterand (0546-481456) 
amenzo@zorgsaamtwenterand.nl en bij Bibliotheek Vriezenveen 
(0546-562385).  
 
 
 

Sagenfestival bij het Veenmuseum 
23 september 2017 
Aanvang: 18:00 
Prijs: € 2,50 volwassenen, € 1,- kinderen 6 tot 12 jaar 
Locatie: Veenmuseum, Paterswal 11 7671 TB VRIEZENVEEN 
 
Theater Turf doet wederom de aftrap van het seizoen in het 
Veenmuseum Vriezenveenseveld. Waar kun je beter beginnen 
dan op die plek waar de geschiedenis van het veen en de turf 
aanschouwelijk is gemaakt.. 
Een bonte avond met een keur aan vertellers van oude verhalen. 
Met muziek en spelletjes en versnaperingen. Een wandeltocht in 
de schemer van verhaal naar verhaal. Spannend.  
Het Sagenfestival duurt tot 22:00 uur. Ook zeer geschikt voor 
kinderen. 

 

 
Jeugdsport- en cultuurfonds Twenterand 
Omdat ieder kind aan sport of cultuur moet kunnen doen. 
Beschikbaar in Twenterand. Voor info kijk op www.twenterand.nl 
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