
We zijn er voor jou! 

Kom jij ook?

Van maandag tot en met donderdag kun je meedoen

aan een van de groepsactiviteiten. Alle

groepsactiviteiten zijn gratis. Daar kun je andere

jonge ouders ontmoeten en gezellig kletsen met

elkaar. Vanzelfsprekend is er dan oppas aanwezig.

Zodat jij helemaal mee kan doen met de groep.

Tijdens de groepsbijeenkomsten kunnen er

verschillende thema's besproken worden bijv. over

opvoeding, zwangerschap, school of financiën. Soms

doen we iets creatiefs, bakken we wat lekkers met

elkaar of nodigen we iemand uit die informatie geeft

over een thema. Elke maand staat er een thema

centraal. Wil jij weten wat we allemaal gaan doen?

Check onze agenda op facebook.

Weekoverzicht groepen

Maandag: Statushoudersgroep 
Van 10:00 tot 12:00 uur elke even week

Inloop vanaf 9:30 uur

Voor moeders die moeite hebben met de

Nederlandse taal.

Dinsdag: Creatief groep
Van 10:00 tot 12:00 uur elke even week

Inloop vanaf 9:30 uur

Voor alle moeders die het leuk vinden om te naaien,

breien borduren, schilderen. Iets creatiefs te maken. 

Woensdag: Jonge moedergroep
Van 10:00 tot 12:00 uur

Inloop van 9:30 uur

Voor moeders tot en met 23 jaar.

Donderdag: 23+ groep
Van 10:00 tot 12:00 uur

Inloop van 9:30 uur

Voor moeders vanaf 24 tot en met 28 jaar.

Snuffelwinkeltje
OJO heeft een winkeltje waar je terecht kunt voor

mooie tweedehands en ook nieuwe spullen (gratis)

speciaal voor jou en je baby / kind(eren). We hebben

babykleding, meubeltjes, kinderwagens,

zwangerschapskleding, babyspeelgoed enzovoort.

Oostersingel 66, 8921 GB Leeuwarden
058 280 32 91 / 06 15 31 96 68

info@ontmoetingscentrumjongeouders.nl

Activiteitenkalender
januari, februari & maart

OJO

OJO is een ontmoetingscentrum voor jonge ouders die voor
hun 24e zwanger zijn of een kindje hebben gekregen. Tot de
leeftijd van 28 jaar ben je van harte welkom bij OJO!

Wij zijn een ontmoetingscentrum voor jonge ouders, maar ook als je zwanger bent, ben je welkom. Het ontmoetingscentrum is

een inloopplek waar je altijd terecht kunt. In deze activiteitenkalender een overzicht van alle activiteiten die wij organiseren

speciaal voor moeder en kind. 



Ook als je zwanger bent   ben je welkom. 
Het ontmoetingscentrum is een inloopplek waar je altijd terecht kunt.
Kom eens langs voor een bakje koffie of thee! AGENDA 

januari, februari & maart
OJO

JANUARI
Tijdens de groepsbijeenkomsten  krijgen we o.a. bezoek van een diëtist. Gezondheid is

ook lekker lachen en plezier hebben met elkaar en bewegen... dat is precies wat we gaan

doen deze maand en wat dachten jullie van samen Zumba dansen.  

Meedoen is gratis.  

MAART

Thema: gezondheid

FEBRUARI
Thema: liefde

Thema: POWERVROUW

6 & 13 & 20 januari zwangerschapcursus van 19:00 tot 21:00  
OJO organiseert samen met de GGD en ‘Rondgeboorte’ speciaal voor

aanstaande jonge moeders t/m 23 jaar een zwangerschapcursus

In de maand februari staat het thema "Liefde" centraal. Jij bent belangrijk! Door alle goede

zorgen voor je kindje en anderen vergeet je soms jezelf. Tijdens deze maand gaat het om

jou! Dat zul je merken tijdens de groepsbijeenkomsten. Nieuwsgierig wat we gaan doen?

Check facebook.

‘Powervrouwen’. Mooie term, maar wat houdt dit nu eigenlijk precies in? Wie zijn het?

Een vrouw die alles tegelijk kan en heeft? Of zijn powervrouwen degenen die hun best

doen en proberen er wat van maken, ondanks alles? Wat vind jij? In deze maand  willen we

daar achterkomen .  En doe jij mee aan de fotoshoot?

Activiteiten
Naast ons vaste aanbod organiseren wij ook lunchbijeenkomsten, uitjes en

staan wij open voor ideeën. Volg ons op facebook/twitter voor de actuele

evenementen.

Vaders
Het OJO is er voor alle vaders die vragen of zorgen hebben die ze graag

willen bespreken. Wees welkom bij de gezamenlijke activiteiten of loop

gewoon binnen voor een kopje koffie. Vanwege de corona maatregelen nu

graag vantevoren een afspraak maken.

Alles onder voorbehoud van de RIVM maatregelen. 

Via Facebook  houden we jullie op de hoogte.


