
Midden binnenkant

Mountainbike & 
Voeding
17 november 
Ben jij niet vies van een beetje modder en ben je 
een echte snelheidsduivel? Kom het testen onder 
begeleiding van een professionele mountainbiker. 

locatie
Watersley, Watersley 31, Sittard

Sportzone 
in actie
3 november t/m 22 december 2021

PROGRAMMA 
Je kan kiezen uit drie tijdvakken:  

13 tot 15 uur, 14 tot 16 uur óf 15 tot 17 uur. 

Lasergamen, Bubble-
soccer & Voeding 
3 november 
Ben je niet bang in het donker? Ga dan met ons de 
strijd aan en probeer het andere team tijdens een 
spelletje lasergamen te verslaan. Daarnaast ontdek 
je vandaag hoe het is om te voetballen met een 
grote opblaasbal om je heen. En, gezonde voeding 
is natuurlijk belangrijk bij al dat sporten. Daarom 
leer je in voedingsworkshop meer over gezonde 
voeding.

locatie
Sporthal Munstergeleen, Pancratiusstraat 25,
Munstergeleen

Doe mee aan uitdagende en coole sporten  
zoals Lasergamen, Mountainbike, Handbal, Bowlen 

en nog veel meer andere gave activiteiten.  
Sportzone in Actie is dit najaar weer heel leuk!  

Dus meld je snel aan, want vol = vol.

Zelfverdediging & 
Voetbal 
10 november
Wist je dat het beoefenen van een zelfverdedigings- 
sport een boost kan geven aan je zelfvertrouwen? 
Hoe? Dat ontdek je tijdens deze stoere middag. 
Ook krijg je vandaag een voetbaltraining van de 
trainers van Soccerchampions!

locatie
Sporthal Munstergeleen, Pancratiusstraat 25,
Munstergeleen

Dans & Kampioen-
schappen trefbal 
24 november 
Wij laten vandaag zien dat dansen niet alleen voor 
meisjes maar zeker ook voor jongens is! Onder  
begeleiding van een dansinstructrice leer en 
probeer je de nieuwste danspasjes. En vandaag 
staat een heus kampioenschap op het programma… 
Wie wordt kampioen trefbal 2021 van Sportzone 
in Actie? 

locatie
Laco Glanerbrook, Kummenaedestraat 45, Geleen

Handbal & Voeding
1 december 
Handbal is een sport met veel snelheid en beweging. 
Vandaag maak jij kennis met deze supervette sport 
tijdens een clinic met echte handbalprofessionals! 
En daarbij hoort natuurlijk een gezond sport- 
tussendoortje, dat je zelf gaat maken.

locatie
Laco Glanerbrook, Kummenaedestraat 45, Geleen

IVY Climbing & 
Bowlen
8 december 
Altijd al eens willen klimmen op een echte klim-
muur? Dit is je kans. Samen met IVY Climbing ga 
je de hoogte in en leer je de kneepjes en greepjes 
van klimmen. We gaan de uitdaging aan op de 
boulder wand en op de hoge wand! Als kers op 
de taart gaan we ook nog bowlen op een echte 
bowlingbaan!

locatie
IVY Climbing, Milaanstraat 115, Sittard

E-gamen & Voeding
15 december 
Hou jij van gamen én van sport? Dan is vandaag jouw 
dag! Wij gaan allerlei nieuwe en uitdagende games 
spelen! Ook leer je meer over gezond eten én maken 
we samen een gezonde sportmaaltijd.

locatie 
Gymzaal Brouwerstraat 7, Geleen

Springkussenfestijn
22 december 
We sluiten af met een knaller! Heb jij zin om met ons 
mee te gaan naar het springkussenfestijn? De hele 
middag springen, rennen en hollen over supercoole 
stormbanen en spellen spelen met iedereen!  
Meld je snel aan.

locatie 
Gymzaal Brouwerstraat 7, Geleen

“

“

Weet u dat u de bijdrage voor deze activiteiten vergoed kunt krijgen?  
De gemeente Sittard-Geleen heeft de regeling Kansen voor alle Kinderen. Deze 
regeling is bedoeld voor gezinnen in de gemeente Sittard-Geleen met kinderen 
tussen 0 en 19 jaar en een laag inkomen. Bepaalde kosten voor onderwijs, sport 

en cultuur worden vergoed. Kijk voor meer informatie, voorwaarden en aan-
vraagformulier op www.sittard-geleen.nl/kansenvoorallekinderen of bel 

de gemeente,  telefoonnummer 14046.

SPELREGELS
. Alle basisschoolkinderen uit de groepen 5 t/m 8 kunnen   
 meedoen aan Sportzone in Actie.. Inschrijven kan alleen voor de volledige 8 weken. Je kan bij  
 aanmelding per activiteit kiezen uit drie tijdvakken. . Kosten voor deelname: € 30. Te voldoen bij de eerste activiteit  
 op woensdag 3 november. Bij voorkeur met pin betalen.. Twee dagen voor aanvang van elke activiteit ontvang je een   
 e-mail met extra informatie. 

Heb jij er ook zo’n zin in én kan je niet wachten om mee te doen? 
Verzeker jezelf snel van een plaats! Inschrijven kan  

eenvoudig via de website   

www.ecsplore.nl/aanmelden
Dit mag je niet missen!

Wist je dat... 
de gemeente Sittard-Geleen de eerste langdurige JOGG-gemeente is? JOGG staat 

voor jongeren op gezond gewicht. Een sportieve- en gezonde leefstijl is voor  
iedereen belangrijk. Daarom besteden wij tijdens de activiteiten extra aandacht 

aan voeding rondom het sporten én hebben we bij elke activiteit een lekkere 
fruithap met een flesje water voor alle deelnemers klaarstaan. 
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