MET Heemskerk
MET u... MET jou... MET elkaar...
Waar de jeugd is, daar zijn wij!

+

ACTIVITEITEN + GROEPEN VOOR KINDEREN VANAF 12
Jeugdmaatschappelijk werk + Jongeren Coaching

Vriendschap, school, ziekte, verdriet, sporten, spelen, verslaving, pesten, ouders, werken, financiën,
eenzaamheid… Groter en ouder worden gaat vanzelf, maar soms kun je je ergens zorgen over maken of
lopen dingen niet lekker. Blijf er niet mee zitten, maar praat met iemand die je kan helpen. Jongerenwerkers
en jeugdmaatschappelijk werkers begeleiden en coachen jongeren op verschillende manieren; individueel
of in een groep. Je oefent en ontwikkelt vaardigheden of eigenschappen die je kunt gebruiken op school,
thuis en in andere situaties. Denk aan het vergroten van je zelfvertrouwen, gemakkelijker contacten leren
leggen, vriendschappen onderhouden en voor jezelf opkomen.

ISK + Kennemer College

Via de Internationale Schakelklas (ISK) van het Kennemer College geven wij
praktische informatie en advies over uiteenlopende onderwerpen.
Via sport en spel brengen wij je in contact met andere
Ambulant + JOP's
jongeren en maken je wegwijs in Heemskerk.
De jongerenwerkers kom je tegen op straat,
bij jongeren ontmoetingsplekken (JOP’s), op het
Cruyff Court en ook bij jou op school. Ze maken graag een
praatje met je en je kunt al je vragen aan hen stellen. Ze begeleiden
activiteiten, Inside54, de meidengroep, sport, cursussen en huiswerkbegeleiding.

Jongerencentrum Inside 54

Inside 54 is een jongerencentrum waar je gratis binnen mag lopen. Je kunt chillen, kletsen, naar muziek
luisteren en spelletjes doen; zoals airhockey, poolen, tafelvoetbal, darten, gamen op de pc of op een
gameconsole en bordspelletjes. Je kunt wat te drinken halen met iets lekkers erbij. Daarnaast organiseren
we regelmatig gezellige activiteiten.

Soms kan je wel wat extra hulp gebruiken bij het leren en het maken van je huiswerk. Veel jongeren vinden
het fijn om buitenhuis een plek te hebben waar ze met anderen samen hun huiswerk kunnen maken.
Wij bieden een rustige plek met begeleiding van enthousiaste vrijwilligers zodat, wanneer je vastloopt of
uitleg nodig hebt, er iemand in de buurt is die met jou meekijkt zodat je weer vooruit kan.
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Huiswerk + begeleiding

Jongeren informatie + advies

Het Jongeren informatie- & adviesteam bestaat uit een groep jongerenwerkers. Jongeren zelf én ook
ouders/verzorgers en scholen kunnen hier terecht kunnen voor informatie en advies. Dit kan gaan over
allerlei onderwerpen: social media, drank en drugs, gamen, vriendschappen en relaties, pesten, seksualiteit,
vrijetijdsbesteding, bijbaantjes enzovoort... Je kunt hierbij ook denken aan gastlessen of het bijwonen van
informatie avonden op scholen over diverse thema’s waarvoor extra aandacht gewenst is.
Stel ons jouw vraag, dan denken wij met je mee!

Young DT

Young DT is een groep actieve, jonge vrijwilligers vanaf 11 tot 18 jaar
die samen nadenkt, uitzoekt en activiteiten organiseert voor andere inwoners van Heemskerk.
Het team van Young DT kijkt daarbij voornamelijk wat jeugd en jongeren willen en hoe ze dit kunnen
realiseren. Dit doen zij met ondersteuning van jongerenwerkers. Tijdens de Young DT bijeenkomsten leer
je samenwerken en bieden we kleine trainingen aan waar je samen diverse vaardigheden leert zoals EHBO,
rollenspellen, teamwork, representatief zijn, organisatie skills en een begroting maken voor wat het team
nodig denkt te hebben. Vind jij het leuk om dit team te versterken? Neem dan contact op.

Rots + Water VO

Jongeren trainen hun fysieke én mentale weerbaarheid; voor zichzelf opkomen, zich verweren of zich
beheersen. Rots staat voor: spierkracht, standvastigheid, weten wat je waard bent. Water staat voor:
communicatie, inleving, solidariteit en vriendschap.

Sportinstuif

Sportinstuif is vrij sporten. Iedereen is welkom om lekker te bewegen. Het doel is om gezellig met je
vrienden te sporten, denk hierbij aan voetbal, trefbal, volleybal en basketbal. Aan deze activiteit zijn geen
kosten verbonden.

Sportinloop Cruyff Court

Van maart tot november kun je iedere woensdagmiddag terecht op het Cruyff Court om lekker te sporten.
Onze jongerenwerkers doen graag met je mee en staan open voor een praatje.

Vakantieactiviteiten

Ontspanning en zorgeloos plezier met sport en spel, creativiteit en bijvoorbeeld huttenbouw.

Meidengroep

Meidengroep, speciaal voor meiden uit groep 8 en de brugklas. Eens per maand
kun je van 19.00 tot 21.00 uur samen met andere meiden spelletjes spelen,
film kijken, leuke dingen maken, kletsen, dansen of naar muziek
luisteren. Ook nodigen we vaak iemand uit voor een
workshop of om iets te vertellen over wat
meiden bezighoudt.

Vrijwilligerswerk en stage

Bij MET Heemskerk zijn wij altijd opzoek naar
nieuwe vrijwilligers voor onze activiteiten. Ook bieden
wij diverse stageplekken aan binnen ons werk. Meer weten?
Neem dan contact op!

Meer informatie op www.metheemskerk.nl

