Sporten in de buurt
• Donderdag 29 april 2021 •

Locaties:

Tijdens de meivakantie organiseren wij samen met de

•

Schoolplein de Carrousel

gymjuf en -meester van je zoon/dochter SPORTEN

•

Schoolplein de Zevensprong

IN DE BUURT. Op het schoolplein van verschillende

•

Schoolplein de Hasselbraam

scholen in Heerugowaard worden er diverse leuke spel-

•

Schoolplein de Zonnewijzer

letjes opgezet waar kinderen van 6 t/m 12 jaar aan mee

•

Schoolplein de Helix

kunnen doen.

•

Schoolplein de Boomladder

•

Schoolplein de Familieschool

•

Veldje bij de De Kleine en
Grote Beer

•

Veldje bij de Columbus

Tijd: 11.00 - 12.00 uur
Datum: Donderdag 29 april 2021
Leeftijd: 6 t/m 12 jaar **
Kosten: Gratis
* Bij heel slecht weer gaat de activiteit niet door
** Ouders kunnen niet bij de activiteit aanwezig zijn i.v.m.
de huidige coronamaatregelen

Kom gezellig mee doen!
www.heerhugowaardsport.nl
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SNUFFELEVENEMENT
DIJK EN WAARD
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Op donderdag 6 mei wordt het Snuffelevenement Dijk en Waard georganiseerd door Heerhugowaard Sport N.V. in samenwerking met
verschillende sportverenigingen. Maak kennis
met diverse sporten door middel van
25 minuten durende GRATIS clinics
MELD JE ZOON/DOCHTER AAN
VIA ONZE WEBSITE.

www.heerhugowaardsport.nl

SNUFFELEVENEMENT DIJK EN WAARD
De kinderen krijgen de kans om kennis te maken met de
volgende sporten: Soft/Honkbal, Hockey, Voetbal, Korfbal en
Atletiek. De clinics vinden plaats bij de vereniging zelf. Na
aanmelding ontvangen jullie 3 dagen voordat de clinic begint
informatie en het adres van de vereniging waar je zoon/dochter start.
Weet jouw zoon of dochter nog niet welke sport hij/zij wilt
beoefenen of wil je ze een keer een andere sport laten proberen? Meld ze dan nu aan voor het Snuffelevenement.
Ouders zijn dit keer helaas niet welkom i.v.m. de Corona maatregelen, maar bij elke clinic is er begeleiding aanwezig van
Heerhugowaard Sport N.V. (afdeling Sport en Bewegen)
PRAKTISCHE INFORMATIE:
Datum: donderdag 6 mei 2021
Leeftijd: 7 t/m 12 jaar | Tijd: 09.00 - 11.30 uur
Leeftijd: 12 t/m 17 jaar | Tijd: 11.40 - 14.05 uur
Kosten: GRATIS
MELD JE ZOON
OF DOCHTER
AAN VIA ONZE
WEBSITE.

www.heerhugowaardsport.nl

