Activiteiten voor jongeren in de gemeente Baarn
In dit schema is een overzicht te vinden van alle activiteiten en voorzieningen voor
jongeren tussen de 12 en 23 jaar in de gemeente Baarn.
Er is onderscheid gemaakt tussen sportverenigingen, jongerenwerk, ondersteuning,
vrije tijd en hobby, kunst en cultuur, evenementen, kerken en overige.

Sportverenigingen

Activiteit

Meer informatie

Atletiek

Binnen de atletiekvereniging zijn er verschillende
juniorengroepen. Daarnaast wordt gedurende het jaar door
de evenementcommissie allerlei activiteiten voor de jeugd
georganiseerd.
Er zijn verschillende jeugdgroepen vanaf 12 jaar. Het is
mogelijk om competitie te spelen maar er zijn ook niet
competitiespelers. Er worden verschillende activiteiten
georganiseerd voor de jeugd.
Bij balletschool Marut Jorguera is het mogelijk om
balletlessen te volgen. Naast de klassieke balletlessen,
coaching-lessen voor zowel zang als dans en de
selectielessen zijn er ook streetdance en breakdance
lessen, moderne danslessen, zanglessen, yogalessen,
pilates, taplessen, musical /theaterdans en BMJ’s diverse
jaarlijkse projecten en workshops.

Baarnse Atletiek Vereniging

Badminton

Ballet en dansen

Indigo Jazz heeft als doelstelling amateurdansers met
moderne dansvormen kennis te laten maken, en op een
verantwoorde manier met deze sportieve kunst bezig te
zijn, ongeacht het individuele dansniveau en leeftijd.
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Badmintonclub Inside '82

Balletschool Marut Jorquera

Jazzdansschool Indigo Jazz
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Basketbal
Duiken
Fitness

Bij Jazzdans Flexpoint worden verschillende lessen
aangeboden op verschillende niveaus en voor verschillende
leeftijden.

Jazzdans Flexpoint

Breakstars is een basketbalvereniging in Baarn. Met onder
andere jeugdteams.
Vanaf 16 jaar kun je lid worden van het duikteam Baerne.
Het is nodig om je sportmedisch te laten keuren.

BBV Break Stars

In Baarn zijn verschillende fitness en sportscholen.
Het is mogelijk om individueel te sporten of groepslessen
te volgen.

Sportschool Budofit

Duikteam Baerne

Sportcentrum de Trits
Het Sportpakhuis
LifeCity Baarn

Gymnastiek en Turnen

Bij Vita is het voor zowel jongens als meiden mogelijk om
te turnen. Daarnaast is er ook selectie turnen.

VITA 2000

Handbal

Naast de trainingen en wedstrijden worden er ook andere
activiteiten georganiseerd voor de leden.
Er zijn verschillende wedstrijden en toernooien. Daarnaast
worden er activiteiten georganiseerd voor de jeugd.
Sportschool Budofit biedt verschillende sporten aan,
waaronder judo en kickboksen voor jeugd.
Midgetgolf is niet alleen leuk als activiteit met vrienden, je
kunt ook lid worden van de vereniging en aan wedstrijden
mee doen.
Bij BWV de Eem is het mogelijk om te roeien en zeilen.
Daarnaast is er een jeugdbestuur die leuke activiteiten
organiseren zoals Indian Summer en een kerstgala.
Bij deze manege is het mogelijk om privélessen en
groepslessen te volgen.

HCLB (Handbal Combinatie
Limvio Baarn)
Baarnse Mixed Hockey
Vereniging
Sportschool Budofit

Hockey
Judo en kickboksen
Midgetgolf

Roeien en Zeilen

Ruitersport
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MGC Duinholers

BWV De Eem

Rijhal Manege Zonneveld
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Schaatsen
Schaken
Schermen

Schietsport

Tafeltennis
Taekwondo, Han Mu Do, Safe

Tennis

Bij voldoende ijs is het in de winter mogelijk om te
schaatsen bij IJsbaan Baarn.
De Baarnse Schaakvereniging heeft een jeugdafdeling. Je
kan les krijgen en meedoen aan competities en toernooien.
Iedere dinsdagavond is er training voor de jeugd van 12 tot
16 jaar. Meerdere keren per jaar worden er
jeugdtoernooien georganiseerd.
De Schietvereniging Baarn & Omstreken heeft een
jeugdafdeling. Deze bestaat uit jongens en meiden van 12
tot 21 jaar. Zij trainen op de vrijdagavond van 19:00 uur
tot 21:00 uur.
Ook bij de tafeltennisverenigingen zijn jongeren actief. Van
de jeugdleden komt de helft uit voor competities.
Bij het sportpakhuis is het mogelijk verschillende
vechtsporten te beoefenen. Er zijn ook speciale
jeugdgroepen.
In Baarn zijn verschillende tennisverenigingen. Zij hebben
allemaal jeugdgroepen en jeugdactiviteiten.

IJsbaan Baarn
Baarnse Schaakvereniging
Schermvereniging Vivas

Schietvereniging Baarn en
omstreken

B.T.V. Elan
Het Sportpakhuis

Tennisvereniging Phonosmash
Baarnse Lawn Tennis Club
B.T.V. De Geeren

Voetbal

In Baarn zijn verschillende voetbalverenigingen.

SV Baarn afdeling voetbal
V. V. Eemboys
Baarnse Voetbalvereniging TOV

Volleybal

Bij de volleybalvereniging is er een jeugdgroep van 12 tot
18 jaar.

Touché '86

Worstelen

Worstelen is een krachtsport waarbij niet geslagen of
geschopt mag worden. Het is meerdere keren per week
mogelijk om te trainen.

Baarnse Krachtsport-vereniging
"Marshall"
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Zwemmen en waterpolo

Bij zwemclub de Vuursche kun je individueel
(wedstrijd)zwemmen. Daarnaast zijn er bij waterpolo
jeugdteams van verschillende leeftijden.

Zwemclub De Vuursche

Jongerenwerk

Activiteit

Meer informatie

Sportactiviteit- zomer en winter

Zomer en wintersport
Wekelijks wordt er gesport met jongeren van 10 tot en met
14 jaar.
Het Meidenuurtje in de Oosterhei is op dinsdagavond
Wekelijks zijn er dan leuke, gezellige of interessante
activiteiten voor meisjes.
Het meidenuurtje is voor meiden tussen de 10 en 16 jaar.

Welzijn Baarn

Meidenuurtje

Cruyff Court

Het Cruyff Court is een ontmoetingsplek waar bijvoorbeeld
gevoetbald kan worden.

Welzijn Baarn
Het kost €1,- per keer en je
kan een strippenkaart kopen
voor €5,-. Deze is geldig voor
vijf keer.
Welzijn Baarn

1 keer per jaar word er door jongeren een event
georganiseerd. Meestal wordt er een sportactiviteit
georganiseerd.
Dit event is voor jongeren tussen de 14 en 21 jaar.
Iedere zondag wordt er een openbare recreatieve training
georganiseerd voor jongens en meiden. Tussen 11-12 uur
is de warming-up. Van 12 tot 13 uur is het tijd voor
partijtjes. De activiteit is voor jongeren tussen de 10 en 18
jaar.

Ondersteuning

Activiteit

Meer informatie

Sociale vaardigheidstraining

In deze training leer je om op een goede manier contact te
maken, voor jezelf op te komen en met kritiek en
complimenten om te gaan.
De training wordt aangeboden voor jongeren tussen 12 en
16 jaar in Baarn en Soest.

Welzin
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Assertiviteitstraining

Pubertraining Kopzorgen Thuis
(i.s.m. Jellinek)

Deze training is voor jongeren die moeite hebben om voor
zichzelf op te komen en grenzen aan te geven. Je oefent
met op een goede manier te zeggen wat je denkt en voelt,
zonder in conflict te komen met anderen. Deze groep vindt
plaats in Baarn en/of Soest en is voor jongeren tussen 17
en 21 jaar.
Voor jongeren die thuis te maken hebben met spanningen
en stress. Er wordt informatie gegeven en ervaringen
gedeeld. Ook is er aandacht voor ontspannende
activiteiten. Deze groep vindt plaats in Amersfoort.
Deelnemers uit Baarn/Soest tussen 12 en 16 jaar zijn ook
welkom.

Welzin

Welzin

Vrijetijdsbesteding/hobby Activiteit

Meer informatie

Zwembad

In Baarn zijn twee zwembaden waar het mogelijk is om vrij
te zwemmen:
-Binnenzwembad Trits
-Buitenzwembad Bosbad de Vuursche
In Baarn zijn drie verschillende scoutinggroepen voor
jongeren:
Ernst van Kempengroep:
-Scouts (11-15 jaar): di 19:00 – 21:00
-Explorers (15-18 jaar): wo 19:00 – 21:00
-Roverscouts (18-21 jaar) vr 20:00 – 22:00 (om de week

Sportcentrum de Trits
Bosbad de Vuursche

MKWJ
-Zeeverkenners (11-15 jaar): za 13:00 – 17:00
-Wilde Vaart (16-18 jaar): za 13:00 – 17:00
-De stam (19-22 jaar): wordt door de leden bepaald

MKWJ

Merhula
-Land Scouts (11-14 jaar): za 9:30 -12:00
- Land Explorers (14-18 jaar): za 13.30 – 16:00

Merhula

Scouting
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Ernst van kempengroep
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Verschillende openbare plekken voor
sport en ontmoeting

-Skaten/basketballen/voetballen aan de De Geerenweg
naast de hockeyvelden van Sportpark Ter Eem
-Voetballen op het Cruyff Court
-Voetballen en jongeren ontmoetingsplek (JOP) bij BPtankstation aan de De Geerenweg,
-JOP aan de Leeuwerikweide.

Kunst en cultuur

Activiteit

Meer informatie

Jeugdtheaterschool Marmelijn

Marmelijn is een jeugdtheaterschool die theateronderwijs
biedt aan jongeren tot en met 18 jaar uit Baarn en
omstreken.
Individuele en groepslessen om een muziekinstrument te
leren, zingen of dansen.
Bij deze muziekvereniging zijn verschillende orkesten voor
jong en oud.
Deze muziekschool is gericht op jongeren en organiseert
muziekkampen voor verschillende leeftijden. Bijvoorbeeld
een muziekkamp voor jongeren tussen de 14 en 18 jaar.
Theater, muziek, musical en film.
Op de website van Vorstelijk Baarn zijn verschillende
activiteiten te vinden in Baarn en omgeving.
Welzijn Baarn maakt een overzicht van alle culturele
activiteiten voor de komende twee maanden.
Hier staan ook activiteiten voor jongeren tussen.

Marmelijn

Evenementen

Activiteit

Meer informatie

Alltogether

Jaarlijks muziekfestival.
Alltogether Baarn
Stichting Sandesh Baarn tracht meer jongeren te betrekken
in de organisatie (bestuur) en de te organiseren
evenementen, met als doel de toekomst voor de stichting
veilig te stellen onder het motto: “De jeugd heeft de
toekomst”. Dit festival is voor iedereen, dus ook voor
jongeren.

SMDO – Muziek en Dans
Crescendo
Muziekgarage

Theater de Speeldoos
Vorstelijk Baarn
Cultuur en activiteiten agenda
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SMDO
Crescendo Baarn
Muziekgarage

Theater de Speeldoos
Vorstelijk Baarn
Welzijn Baarn
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Cultureel festival

Eerst weekend van september.
Van klassieke muziek tot beeldende kunst en van
breakdance tot literatuur...het is er allemaal!
Dit festival is voor iedereen, dus ook voor jongeren.
In januari en februari is het mogelijk om te schaatsen in de
Pekingtuin.

Cultureel festival

Kerken

Activiteit

Meer informatie

Pauluskerk

De Pauluskerk organiseert verschillende activiteiten voor
jongeren, zoals het Xmas event en het spel Sirkelslag.
De Paaskerk heeft iedere eerste zondag van de maand een
tienerdienst. Deze is voor jongeren van de middelbare
school. Er is muziek, verhalen, discussie, spelvormen, film,
gesprek etc.
Daarnaast worden er jongerenweekenden organiseert.
Zoals een zeilkamp of kampeerweekend.
De jongerenbijeenkomsten van de Nicolaaskerk zijn
voor katholieke jongeren (16 jaar en ouder). De
bijeenkomst is iedere maand vanaf 20.00 uur op
vrijdagavond. Er is een serieus gedeelte en ontspannen
deel. Twee keer per jaar is er ook een sportdag en in de
zomer worden excursies gegaan.
De Calvijnkerk heeft twee groepen voor jongeren.
De regenboog is een vereniging voor jongeren van 12 tot
15 jaar. Om de vrijdagvond is er een Bijbelstudie en
daarna een spel. Met hemelvaart gaat de hele groep een
paar dagen op kamp.
Om de 2 of 3 weken komt de Deo Juvante op zondagavond
bij elkaar. Deze groep is voor jongeren van 16 jaar of
ouder. Er worden thema’s besproken en daarnaast zijn er
ontspanningsavonden. Ook worden er uitjes en kampen
georganiseerd.

Pauluskerk

Winter Village

Paaskerk

Nicolaaskerk

Calvijnkerk
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Winter Village

Paaskerk

Nicoklaaskerk

Calvijnkerk
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Overig

Activiteit

Meer informatie

Lokaal O

Lokaal O is een stichting die twee grote lokalen en de
gymzaal tijdelijk in gebruik hebben genomen. Voor
ontmoetingen, taallessen, kinderactiviteiten, kunst en
cultuur, workshops, flexplekken, handwerken,
themabijeenkomsten, kleine sporten en nog veel meer.
Deze activiteiten zijn voor iedereen, dus ook voor
jongeren.
Het is mogelijk om vrijwilligerswerk te doen. Bijvoorbeeld
bij Welzijn Baarn. Ook kun je via de vacaturebank zien
welke vrijwilligers worden gezocht.

Lokaal O

Vrijwilligerswerk

Vacaturebank
Welzijn Baarn

Op de website ikkenbaarn.nl wordt vraag en aanbod van
vrijwilligers geplaatst. Hier kun je dus ook zelf een
berichtje plaatsen.
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