
Actieve vakantiemiddag
Voor kinderen en jongeren die niet mee kunnen 

komen met het reguliere aanbod
Meer informatie en aanmelden:
www.sport-z.org/sportmiddagcastricum

vr 7 januari13.30-16.30u

SPORTMIDDAGCASTRICUM



Sportmiddag
meld je nu aan voor deze leuke activiteit

Sportmiddag Castricum
Doe deze kerstvakantie mee aan onze 
sportmiddag in Castricum voor jeugd 
en jongeren van 6 t/m 14 jaar die niet 
kunnen meekomen met het reguliere 
aanbod. Dankzij de professionele 
begeleiding kunnen wij er voor zorgen dat 
íedereen een leuke vakantie beleeft!

Het programma
Om 13.30 uur openen we de deuren van 
deze uitdagende sportinstuif. Je kunt je 
uitleven op de luchtkussen en meedoen 
met diverse spelletjes. Ook verzorgen we 
een clinic SportFUN en hockey. 

Datum:  vrijdag 7 januari 2022
Tijd:  13.30-16.30 uur 
Locatie: Sportcentrum De Bloemen
 De Bloemen 71, Castricum

Wij zorgen er met voldoende begeleiding 
voor dat de kinderen een leuke middag 
beleven. Heeft de deelnemer nog wat 
meer begeleiding nodig, dan mogen 
ouders/verzorgers naar eigen inzicht bij 
de activiteit blijven om deze begeleiding 
te bieden*.

Kosten: Gratis

Aanmelden
Meld je aan via de website  
www.sport-z.org/
sportmiddagCastricum

*Wij volgen hierbij op de dag zelf de 
laatste regelgeving die de Rijksoverheid 
ons oplegt m.b.t. de bestrijding van het 
coronavirus.

Over Sport-Z
Sport-Z is een stichting die 
bouwt aan een samenleving 
waar iedereen aan mee kan 
doen, vooral voor hen voor wie 
dat niet vanzelfsprekend is. 
Zowel op wekelijkse basis als 
in de vakanties verzorgen we 
voor doelgroepen die elders 
buiten de boot vallen leuke 
sportactiviteiten. Zo heeft 
iédereen een activiteit om 
naar uit te kijken! 

Is de vakantie activiteit 
in Castricum een succes, 
dan zijn we voornemens in 
Castricum ook een wekelijks 
sportaanbod voor deze 
doelgroep te starten.

Met onze kennis, kunde en
ervaring adviseren, stimuleren
en organiseren wij met en voor
iedereen die nét even anders
is of een extra steuntje in de
rug nodig heeft. Wij bieden
dat beetje extra en zetten
professionele trainers in
om sport- en zorgdoelen te
realiseren. Beweeg je met ons 
mee?

Meer informatie of aanmelden? 
www.sport-z.org/sportmiddagCastricum 
j.zuijdam@sport-z.org | 06 34 16 89 01


