
WEZEP EN HATTEMERBROEK
 Dinsdag 13, 20, 27 maart
 16:00 - 17:00 uur
  Tennispark WTC, Heikamp 4, Wezep

tennisinstuif
Kom naar de tennisinstuif en maak kennis 
met tennisvereniging WTC. Of oefen voor het 
schooltennistoernooi op woensdag 28 maart. 
Een racket is te leen. Bij aanhoudende regen 
is de instuif in de Kamphal, neem dan 
zaalschoenen mee.

GROEP
3 t/m 6

tennisinstuif

Meer info en aanmelden
Bekijk een filmpje van 
deze activiteiten op 
www.goedbezigoldebroek.nl    nl Goed Bezig oldebroek

PARTNERS GOED BEZIG OLDEBROEK 

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

Groep 
7/8

Groep 
7/8

Groep 
7/8

Wie ga jij een panna geven? Zoek een 
teamgenoot en daag je vrienden uit voor 
het pannatoernooi op woensdag 28 maart 
bij het Agnieten College in Wezep. 

Wordt het voetbal, basketbal, trefbal, 
hockey of rambal? Bij multibal speel je het 
spel waarvan de bal in het veld gegooid 
wordt. Neem je vrienden mee en strijd 
tegen de rest om de multibal kampioen te 
worden!

Hou je van muziek, dansen, springen en 
lekker gek doen? Kom alleen of samen 
met je vriend of vriendin naar de Disco 
Avond in @Home. 

WEZEP
 Woensdag 28 maart
 16:00 - 17:00 uur 
 Plein Agnieten College, Noordsingel 70

WEZEP
 Woensdag 25 april
 16:00 - 17:00 uur 
 Erica Terpstra hal, Rondweg 1

WEZEP
 Zaterdag 17 maart
 19:00 - 20:00 uur 
 @Home, Zuiderzeestraatweg 503

Pannatoernooi

multibal

Disco avond 
@Home

OVERIGE ACTIVITEITEN

OVERIGE ACTIVITEITEN

bijzondere ACTIVITEIT

Meer informatie: www.stichtingcircuitoldebroek.nl 

Op woensdagavond 16 mei zetten Nummer 
13 en Goed Bezig de pannakooi op in Wezep 
Noord. Alle kinderen, jongeren, ouders en 
buurtbewoners zijn welkom om een gezellige 
en sportieve avond te beleven.  

‘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,- 

WEZEP
 Woensdag 16 mei
 18:00 - 20:00 uur  
 Grasveld Noordsingel t.h.v. Gerbrandystraat

Dutch Masters 
of Motocross

wijkvoetbal
OVERIGE ACTIVITEITEN

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.

vanaf
8 jaar

maart | april | mei
WEZEP / HATTEMERBROEK | 4 T/M 12 JAAR

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN alle 
leeftijden

Spectaculaire motocrosswedstrijden waarin 

Cup Klassen. Op paasmaandag 2 april is de 

bijzondere ACTIVITEIT



Groep 
6 t/m 8

3 t/m 6 
jaar 

Groep 3 t/m 6

Tijdens deze Open Avond maak je kennis 
met de badmintonsport door in spelvorm 
bezig te gaan met rackets en shuttels. 
Badminton is een snelle sport waarbij je de 
shuttle op de grond probeert te krijgen bij 
je tegenstander. Rackets zijn te leen.

Bij de Kangoeroe Klup van Rood Wit leren 
de jongste kinderen met allerlei spelletjes 
korfballen. Als je mee wilt doen ben je van 
harte welkom bij een van de trainingen op 
zaterdagmorgen. 

Heb jij je nog niet opgegeven voor het 
schooltennistoernooi in de gymles? Dan 
kun je dit nog doen via onze website. Tij-
dens het toernooi kun je punten verdienen 
met wedstrijdjes en trucjes.  

Kom naar de voetbalinstuif van WHC 
en oefen met je team of individueel 
voor het schoolvoetbaltoernooi van 
woensdag 11 april. Wij regelen echte 
voetbaltrainers!

Kennismaken met gymnastiek voor jongens en 
meisjes of ouder-kind bij OLVO. Er zijn ook lessen 
specifi ek gericht op de motorische ontwikkeling bij 
het Beweegdiploma en een speciaal springuur.

WEZEP
 Woensdag 11 april
 18:00 - 19:15 uur
 Kamphal, Heikamp 2

WEZEP
 Zaterdag 31 maart, 7 & 14 april
 10:00 - 10:45 uur
 De Brink, Van Pallandtlaan 4

WEZEP
 Woensdag 28 maart
 15:00 – 16:30 uur
 Tennispark WTC, Heikamp 4 

Amptmeijer 
Badminton’80

Korfbalvereniging 
Rood Wit

Schooltennis-
toernooi wtc

voetbalinstuif 
wezep 

Gymvereniging OLVO

voetbalinstuif

groep5 t/m 8 groep
1 t/m 8

open lessen open lessen

open lessen

OVERIGE ACTIVITEITEN

Open Lessen

Wielrenvereniging 
de IJsselstreek

Promotiedag 
skeeleren

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. 

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. 

BIDDINGHUIZEN
 Dinsdag 27 maart & 3 april

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

OLDEBROEK
 Zaterdag 31 maart

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

Stouwdamsweg 12 

groep
7/8

1 t/m 12 jaar 

WEZEP & HATTEMERBROEK
 Woensdag 21, 28 maart & 4 april

 15:30 - 16:30 uur
 Kunstgrasveld WHC, Hoeloosweg 15

je tegenstander. Rackets zijn te leen.

WEZEP
 13 maart tot en met 30 maart
 Kamphal, Heikamp 2

Dinsdag - 10:15 - 11:15 uur - 
Ouder- en Kindgym 1 t/m 4 jaar
Donderdag - 15:30 - 16:30 uur - 
Gymnastiek jongens/meisjes 3 t/m 6 jaar                          
Donderdag - 16:30 - 17:30 uur - 
Recreatie turnen meisjes 6 t/m 8 jaar       
Donderdag - 17:30 - 18:30 uur - 
Recreatie turnen meisjes 9 t/m 12 jaar                                           

OVERIGE ACTIVITEITEN

■
 = Instuif  ■

 = O
pen les  ■

 = O
verige activiteiten  ■

 = Bijzondere of vakantie activiteiten

Vrijdag - 09:00 - 10:00 uur - 
Ouder- en Kindgym 1 t/m 4 jaar
Vrijdag - 15:30 - 16:30 uur - 
Beweegdiploma 1 peuter/kleuter 2 t/m 4 jaar
Vrijdag - 16:30 - 17:30 uur - 
Beweegdiploma 2 kleuter 4 t/m 6 jaar
Vrijdag - 18:30 - 19:30 uur - 
Springuur jongens/meisjes vanaf 6 jaar


