
Doe je ook mee aan de gratis activiteiten die Team Sportservice Kennemerland organiseert in de kerstvakantie? 

Er zijn diverse activiteiten voor kinderen van 2 t/m 17 jaar, die in de gemeente Castricum of Heemskerk wonen of 

naar school gaan. Vooraf inschrijven voor de activiteiten is verplicht, dit doe je op www.noordhollandactief.nl

Ma 27 dec 
Mario Kart groep 3 t/m 5 en 6 t/m 8 - Gymzaal de Velst 

Heemskerk. Ren zo snel als je kan over de kartbaan en 

ontwijk de schildpadden en bananenschillen. 

Di 28 dec 
James Bond groep 3 t/m 5 en 6 t/m 8 - Gymzaal 1e 

Groenelaan Castricum. Een spannend trefbalspel waarbij 

agent 007 het opneemt tegen de boeven. 

Wo 29 dec 
Peutergym 2- en 3-jarigen met ouder - Gymzaal de 

Velst Heemskerk. Een uur lang klimmen, zwaaien, sprin-

gen, rennen en ontdekken. Volwassenen kunnen als 

begeleider meedoen als zij een geldig coronatoegangs-

bewijs kunnen tonen. 

Sportinstuif groep 1 t/m 4 en 5 t/m 8 - Gymzaal de Velst 

Heemskerk. Verschillende activiteiten zoals touwzwaai-

en, schommelen, knotshockey, voetbal, trampolinesprin-

gen, in de saltostoel en veel meer.  

Do 30 dec 
Freerunnen groep 3 t/m 5 en 6 t/m 8 - Gymzaal 

Hogeweg Limmen. Ren, spring en klim zo snel, stoer, 

spectaculair of mooi mogelijk over het parcours dat 

uitgezet is in de gymzaal.   

Di 4 jan 
Super sportcarrousel (onder voorbehoud) 

groep 5 t/m 8 - Sporthal de Waterakkers Heemskerk. 

Een mix van glow in the dark handbal o.l.v. DSS, 

Braziliaans voetbal en trefbal. 

Wo 5 jan 
Sportinstuif groep 1/2 en 3 t/m 5 - Gymzaal 1e Groene-

laan Castricum. Verschillende activiteiten zoals touw-

zwaaien, schommelen, tikspelletjes, trampolinespringen 

en veel meer.  

Do 6 jan 
SportNite groep 6 t/m 8 en VO – Sportcentrum de Bloe-

men Castricum. Ga de strijd met elkaar aan en laat jouw 

skills zien tijdens de SportNite lasergame activiteit. 

Aanmelden en meer informatie  
Voor aanmelden en meer informatie ga je naar 

www.noordhollandactief.nl. Je vindt de activiteiten bij 

Evenementen. Hulp nodig bij aanmelden? Stuur een 

e-mail naar kennemerland@teamsportservice.nl
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https://www.noordhollandactief.nl/activiteiten?gemeente%5B0%5D=128&gemeente%5B1%5D=129&projecten%5B0%5D=2525&projecten%5B1%5D=2531&sort=name
https://www.noordhollandactief.nl/activiteiten?gemeente%5B0%5D=128&gemeente%5B1%5D=129&projecten%5B0%5D=2525&projecten%5B1%5D=2531&sort=name
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