Vakantietips voor kids

Oud-Beijerland
Oud-Beijerland on Ice
HELE
VAK

Kijk op www.oudbeijerlandonice.nl voor
alle prijzen en leuke activiteiten
zoals foute truien dag, disco schaatsen
en nog veel meer!

Winterknutselen & spelen
HELE
VAK

Avontura Oud-Beijerland
Kijk op www.optisport.nl/
avonturaoudbeijerland voor alle openingstijden en kosten. Komen jullie ook?

Sport & spel, frietjes & zwemmen
2
JAN

Sportplaza Oud-Beijerland
10.00 uur, €9,75,- (A-diploma)
Sporten in de gymzaal, lunchen met een
snack en de hele middag vrij zwemmen!

DJ Workshop
3
JAN

LES Management
10.30 uur, €5,- (8-12jaar)
Wil jij leren beatmixen als een echte DJ?
Dan is dit je kans! DJ Nik verzorgt deze
gave workshop.

Poppentheater Madelief
4
JAN

4
JAN

Er is van alles te doen in de Hoeksche
Waard. Kijk op deze flyer en vind een leuke
workshop waar je aan mee kan doen.

Stichting Cultuurpower
09.00 én 11.30 uur, €5,- (2-8jaar)
Kom jij ook kijken naar Poppentheater
Madelief met de voorstelling ‘Een huis
voor Harry’?

Op onze website
www.hoekschewaardactief.nl vind je meer
informatie over de workshops. Maak gratis
een account aan en schrijf je in.

Clinic waterpolo & vrij zwemmen

Heeft u vragen, stuur een WhatsApp bericht
naar 06-51988022.

Hoeksche Waard Actief & Sportplaza
11.00 uur, €5,40(A-diploma)
Er worden groepjes op niveau gemaakt!
Kom en leer alles over deze sport!

Deelname aan onze activiteiten is geheel op
eigen risico.

Kerstvakantie

Binnenmaas & Strijen
HELE
VAK

Speurtocht in het museum HW
Een bezoek met kinderen aan Museum
Hoeksche Waard is gegarandeerd een
succes! Er zijn speurtochten uitgezet
voor kinderen waarbij ze op een speelse
manier door het museum geleid worden.
Ideaal voor gezinnen of uitjes met opa
en oma die nog van alles kunnen vertellen over vroeger!

Knutselmiddag
24
DEC

Welzijn Hoeksche Waard
14.00 uur, €2,- (10-12 jaar)
Kom jij gezellig raamdecoraties maken?
Iets voor kerst? Of voor in het nieuwe
jaar? Meld je snel aan!

Levend Fortnite
28
DEC

Welzijn Hoeksche Waard
10.00 uur, €5,- (7-12 jaar)
Jij wordt zelf een poppetje in de populaire game Fortnite. Let op; we bootsen het
spel zoveel mogelijk na in de gymzaal.

Nieuwjaarsduik
1
JAN

Zwem– en Waterpolovereniging ZVS
12.00 uur, €2,50 (A-diploma)
Kom jij een frisse duik nemen in het
warme zwembad om het jaar sportief te
beginnen? Je krijgt een herinnering!

Cromstrijen
De speurtuin in Numansdorp
HELE
VAK

Intratuin
Ga op onderzoek uit tussen onze kamerplanten. Kijk tussen de kleine, grote,
volle, slanke, hangende, kruipende en
harige planten. Daar zul je de antwoorden vinden. Duik maar snel de winkel in!

Kerstdisco in het water
21
DEC

Zwembad de Waterstee
17.00 uur, €4,90- (A-diploma)
Kom lekker zwemmen dansen tijdens
deze kerstdisco in het zwembad.

Kersballen Lingo
24
DEC

TV Numansdorp
09.30 uur, €8,- (4-12 jaar)
Het sportcomplex van TV Numansdorp
wordt omgetoverd tot een winters sportdorp. Je kunt voetballen, tennissen, een
bootcamp les volgen en speciale wintersporten beoefenen.

Ponypoetsem & rijden
Kindermiddag
2
JAN

Museum Hoeksche Waard
13.00 uur, €3,- (6-12 jaar)
Kom knutselen in het museum én een
leuke speurtocht volgen! Tot dan!

28
DEC

Gemeente Cromstrijen & HW Actief
10.00 uur, gratis (4-12 jaar)
Er staan allerlei muzikale workshops
voor de kinderen uit de gemeente Cromstrijen op de planning. Je kunt mee doen
aan dans, djembé, boomwhackers en
drumtastic. Meer informatie? Neem een
kijkje op onze website!

24
29
OKT
DEC

Karate les

Karateschool Gojukai Karate-do
18.30 uur, gratis (5-12 jaar)
Wil jij kennis maken met deze sport? Dit
is je kans! Kom naar deze gratis training.

3
JAN

Zwembad de Waterstee
11.00 uur, €4,90 (A-diploma)
YES, je kunt deze dag extra vrijzwemmen
met leuke spelletjes. Kom jij ook? Aanmelden is niet nodig! Tot dan.

Wintergames
24
DEC

Muziekworkshops (Het Slotakkoord)

Manege Flemming
16.15 uur, €7 (4-12 jaar)
Wil jij paarden & pony’s verzorgen en
rijden? Geef je op om teleurstelling te
voorkomen. Bij voldoende animo komt er
een uur bij.

Inschrijven doe je zo!
Wil jij je inschrijven voor 1 of meer
workshops? Ga dan naar onze website
www.hoekschewaardactief.nl, kies de workshop
waaraan je wilt meedoen in het activiteitenaanbod en klik vervolgens op inschrijven. Je kunt
kiezen of je je wilt inschrijven mét of zonder
account, of voor de
optie ‘een account aanmaken’.
Wanneer jij ervoor kiest je niet in te schrijven
voor een workshop wanneer dat wel nodig is,
kunnen we jouw deelname niet garanderen.

