
OLDEBROEK
 Dinsdag 13, 20, 27 maart
 15:45 - 16:45 uur
  Tennispark, Stouwdamsweg 10 

tennisinstuif
Kom naar de tennisinstuif en maak kennis 
met tennis bij sportvereniging SOS. Een 
racket is te leen.

GROEP
3 t/m 8

tennisinstuif

Bekijk een filmpje van 
deze activiteiten op 
www.goedbezigoldebroek.nl    nl

PARTNERS GOED BEZIG OLDEBROEK 

Deelnam
e aan de activiteiten op deze fl yer is op eigen risico.

Het Tienerhonk is op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers die willen ondersteunen bij het 
draaien en organiseren van het Tienerhonk. 
Wil jij iets voor ons betekenen? Neem 
contact op via r.uitslag@nummer-13.nl of 
loop bij ons binnen. 

OLDEBROEK
 Tienerhonk, Stouwdamsweg 4

Vrijwilligers 
gezocht voor het 
Tienerhonk 

oproep

groep
7+8

10 t/m 14 
jaar

disco avond
tienerhonk

Spellenmiddag 
De Hullen

Hou je van muziek, dansen, springen en 
lekker gek doen? Kom alleen of samen 
met je vriend of vriendin op vrijdag 23 
maart naar de Disco Avond in het Tiener-
honk. 

Een gezellige middag met de bewoners 
van verzorgingshuis ‘De Hullen’ in Olde-
broek. Kom jij met ons mee? We gaan 
spelletjes doen, een kopje thee drinken en 
gezellig met hen kletsen. We verzamelen 
bij het Tienerhonk.

OLDEBROEK
 Vrijdag 23 maart

 19:00 - 20:00 uur 
  Tienerhonk, Stouwdamsweg 4

OLDEBROEK
 Woensdag 14 maart

 14:15 - 16:00 uur
 Tienerhonk, Stouwdamsweg 4

OVERIGE ACTIVITEITEN

OVERIGE ACTIVITEITEN

Oldebroek / Noordeinde / ’t Loo / Oosterwolde | 4 T/M 12 JAAR

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN 

Meer info en aanmelden

Goed Bezig oldebroek

Meer informatie: www.stichtingcircuitoldebroek.nl 

‘T LOO
 Zaterdag 31 maart & maandag 2 april 
  Vanaf 09:00 uur trainingen, vanaf 12:00 uur 

wedstrijden
 Circuit de Bargen, Vreeweg 67a
  Zaterdag: Kinderen t/m 11 jaar gratis, vanaf 12 

jaar €5,-
  Maandag: Kinderen t/m 11 jaar gratis, 12 t/m 

15 jaar €10,-, vanaf 16 jaar €20,- 

Dutch Masters 
of Motocross

OVERIGE ACTIVITEITEN

Spectaculaire motocrosswedstrijden waarin 
bijna de complete wereldtop aan de start 
verschijnt. Met op zaterdag 31 maart de 
KNMV Jeugd Solo Motocross en KNMV 
Cup Klassen. Op paasmaandag 2 april is de 
Dutch Masters of Motocross.

alle 
leeftijden

Spectaculaire motocrosswedstrijden waarin 

Cup Klassen. Op paasmaandag 2 april is de 

bijzondere ACTIVITEIT

maart | april | mei



Voetbal een lekker potje mee bij de 
instuif. Of oefen met je team voor het 
schoolvoetbaltoernooi van woensdag 
11 april bij WHC of vrijdag 11 mei bij 
VSCO. Wij regelen echte voetbal-
trainers!

Een gezellige avond met kraampjes, een hindernis-
baan, schminken, verloting, spookhuis, springkus-
sen en veel meer. Een deel van de opbrengst gaat 
naar Zorglandgoed Je Maintiendrai. 

voetbalinstuif 

sos event

voetbalinstuif

groep
3 t/m 8

alle leeftijden

‘T LOO
 Dinsdag 20, 27 maart & 3 april

 15:30 - 16:30 uur
 Veld achter Looschool, Bovenheigraaf 59

OOSTERWOLDE
 Dinsdag 10, 17, 24 april

 15:45 - 16:45 uur
 Sportpark de Heughte, Zwarteweg 15

alle 
leeftijden

Een heerlijk (rolstoelvriendelijk) ommetje in de 
avond. Na het succes van vorig jaar, wandelen 
we ook dit jaar elke eerste dinsdag van de maand 
gezamenlijk vanaf De Hullen. We zijn drie kwartier 
onderweg en sluiten af met een gezellig bakje 
koffi  e, thee of water. Wandelen jullie ook mee? 
Opa’s, oma’s, ouders en (klein)kinderen zijn van 
harte welkom!

OLDEBROEK
 Dinsdag 3 april, 1 mei, 5 juni & 3 juli
 18:45 uur verzamelen, 19:00 uur starten.
 De Hullen, Stationsweg 20

Ommetje Oldebroek

bijzondere ACTIVITEIT

OLDEBROEK
 Vrijdag 23 maart

 18:00 - 21:00 uur
 De Talter, Stouwdamsweg 4

■
 = Instuif  ■

 = O
pen les  ■

 = O
verige activiteiten  ■

 = Bijzondere of vakantie activiteiten

groep5 t/m 8

Open Lessen

Wielrenvereniging 
de IJsselstreek

Heb jij altijd al eens willen weten of 
wielrennen wat voor jou is, maar heb je 
geen eigen fi ets? Pak deze kans en race 
een heel seizoen als echte wielrenner 
op een fi ets van wielrenvereniging de 
IJsselstreek. 

BIDDINGHUIZEN
 Dinsdag 27 maart & 3 april

 18:30 - 20:00 uur
 Flevonice, Strandgaperweg 20

Open Lessen

Tennisvereniging 
SOS
Maak kennis met tennis bij de tennisafdeling 
van SOS. Op donderdagavond kun je vrij 
spelen vanaf 19:00 uur op de vernieuwde 
banen aan de Stouwdamsweg. Rackets zijn 
te leen.

OLDEBROEK
 Dinsdag 3, 10, 17 & 24 april

 Vanaf 19:00 uur
 Tennispark, Stouwdamsweg 4

alle 
leeftijden

bijzondere ACTIVITEIT

groep
1 t/m 8Promotiedag 

skeeleren
Maak kennis met skeeleren tijdens vier 
clinics van bekende inline-skaters. 
Inschrijven kan tussen 10:00 en 10:15 uur 
op de baan. Skeelers en helm zijn te leen. 

OLDEBROEK
 Zaterdag 31 maart

 10:30 – 12:30 uur
  Skeelerbaan sc Oldebroek, 

Stouwdamsweg 12 

OVERIGE ACTIVITEITEN


