
GRATIS
Meld je aan

Doe je ook mee aan de gratis activiteiten die Team Sportservice Kennemerland organiseert in de voor-
jaarsvakantie? 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 21 feb 
JAMES BOND 
groep 3 t/m 5 en 6 t/m 8 - Gymzaal 
Bachstraat Heemskerk. Een spannend 
trefbalspel waarbij agent 007 het 
opneemt tegen de boeven.  

Di 22 feb 
SPORTNITE 
groep 6 t/m 8 en VO - Sportcentrum 
de Bloemen Castricum. Ga de strijd 
met elkaar aan en laat jouw skills 
zien tijdens de SportNite lasergame 
activiteit. 

Do 24 feb 
SPORTINSTUIF 
groep 1/2 en 3 t/m 5 - Gymzaal 1e 
Groenelaan Castricum. Verschil-
lende activiteiten zoals touwzwaaien, 
schommelen, tikspelletjes, trampoline-
springen en veel meer.  

OLYMPISCHE WINTERSPELEN 
groep 3 t/m 5 en 6 t/m 8 - Gymzaal 
Hogeweg Limmen. Wie wint het goud 
bij ijshockey, snowboarden, shorttrack, 
curling of één van de andere Olympi-
sche sporten? 

Vr 25 feb 
PEUTERGYM 
2- en 3-jarigen met ouder - Gymzaal 
de Velst Heemskerk. Een uur lang 
klimmen, zwaaien, springen, rennen 
en op het luchtkussen. Volwassenen 
kunnen als begeleider meedoen als 
zij een geldig coronatoegangsbewijs 
kunnen tonen. 

SPORTINSTUIF 
groep 1 t/m 4 en 5 t/m 8 - Gymzaal de 
Velst Heemskerk. Verschillende activi-
teiten zoals touwzwaaien, schomme-
len, knotshockey, voetbal, trampoline-
springen, in de saltostoel en er is een 
luchtkussen.  

WELKE SPORT PAST BIJ JOU?

Met Jouwsportpas (JSP) kunnen zowel kinderen als volwassenen kennismaken met een 
sport, zonder verdere verplichtingen. Een kennismaking bestaat doorgaans uit 3 of 4 lessen 
bij de vereniging of sportorganisatie en kost maximaal € 5,50. Een aantal kennismakingen 
wordt zelfs gratis aangeboden. Het eerst volgende JSP blok staat gepland voor half maart. 
Binnenkort word je via school geïnformeerd over de sporten waaraan je kunt meedoen en 
hoe je je kunt aanmelden. Deze informatie vind je uiteraard ook terug op 
www.teamsportservice.nl/kennemerland

Meer informatie en inschrijven

Voor aanmelden en meer informatie over de vakantieactiviteiten, zoals bijvoor-
beeld de tijden ga je naar www.noordhollandactief.nl. Aanmelden is mogelijk 
vanaf 1 februari. Hulp nodig bij aanmelden? Stuur dan een e-mail naar 
kennemerland@teamsportservice.nl.  
Vanwege de corona maatregelen mogen ouders/verzorgers niet blijven kijken 
bij de activiteiten.  

VOORJAARSVAKANTIE
ACTIVITEITEN

 https://www.facebook.com/teamsportservicekennemerland/
https://www.noordhollandactief.nl/activiteiten?gemeente%5B0%5D=128&gemeente%5B1%5D=129&projecten%5B1%5D=2525&projecten%5B3%5D=2531&sort=name
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https://www.instagram.com/teamsportservice_kennemerland/
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