
 

 

 

Jjuni 2015 

 
Nog even en het is weer zomervakantie. Sportservice Heerhugowaard zorgt dat thuisblijvers 
zich in deze vakantie niet hoeven te vervelen.  Met de Sportbuurtwerk Zomertour begint de 
vakantie goed. Diverse aanbieders van watersport zijn deze vakantie ook weer van de partij. De 
informatie over de verschillende activiteiten is gebundeld in dit nieuwsbulletin, dat speciaal 
voor leerlingen en hun ouders/verzorgers is. Tot ziens bij één van onze activiteiten! 
 

                                 Fijne vakantie! 

Juli 2016 
 

Sportbuurtwerk Zomertour in de eerste week van de zomervakantie 

In de 1e week van de zomervakantie organiseren de sportbuurtwerkers van Sportservice 
Heerhugowaard de Sportbuurtwerk Zomertour. Zij rijden met de bakfiets vol sport- en spelmateriaal 
iedere dag naar een ander plein in Heerhugowaard om daar met kinderen uit groep 3 t/m 8 te sporten 
en spelen. De BuurtSportBattle is ook een onderdeel van de Zomertour. Hierbij gaan kinderen 1 tegen 
1 de sportieve strijd met elkaar aan op sportactiviteiten als voetbal, frisbee gooien en basketbal. Begin 
je vakantie goed en doe mee! Lees meer 
 

De Sportbuurtwerk Zomertour komt op de volgende locaties: 

DATUM LOCATIE ADRES TIJD 

Maandag 18 juli Speelplein De Boomladder  Rozenlaan 6 11:00 - 12:30 

Dinsdag 19 juli Speelplein Kleine en Grote Beer Plutolaan 2a 11:00 - 12:30 

Woensdag 20 juli Speelplein De Edelsteen  Onyx 89 11:00 - 12:30 

Donderdag 21 juli Speelplein De Reflector  Keerkring 49 13:30 - 15:00 

Vrijdag 22 juli Speelplein De Zevensprong Saenredamlaan 2 11:00 - 12:30 
 

Watersporten in de zomervakantie 

Voorgaande jaren kon je je bij Sportservice Heerhugowaard opgeven voor watersportactiviteiten. Dit 
jaar dien je je aan te melden bij de sportaanbieder zelf. Deze organisatie is ook de contactpersoon en 
voorziet je van eventuele verdere informatie. 
 
Maandag 22 augustus: SUP-pen 
SUP betekent Stand UP Paddle, staand op een surfboard peddelen. SUP-pen is een vorm van surfen 
die ontstaan is in Hawaï. Daar stonden surfleraren op hun grote surfboard met een peddel om zo bij 
hun leerlingen te kunnen blijven. Op maandag 22 augustus kunnen kinderen uit groep 6 t/m 8 deze 
vorm van surfen zelf uitproberen bij SKEEF! Lees meer 
 
Woensdag 24 augustus: Introductieles Windsurfen 
Niek van der Linde van Leerwindsurfen.nl verzorgt bij het Strand van Luna kennismakingslessen 
windsurfen voor jeugd van 10 t/m 15 jaar. Windsurfen in een groepsles is super gezellig voor 
kinderen! Iedereen is op een gezonde manier lekker in de buitenlucht lichamelijk bezig en de fun 
factor staat voorop. Je zult versteld staan hoeveel je leert in een les van anderhalf uur en hoeveel 
voldoening het geeft. Lees meer 
 
Hele zomervakantie, ma t/m vrij: Waterskiën/Cable ski 
Cable ski doe je niet achter een boot maar aan een moderne sleeplift. Cable ski is eenvoudig te leren 
op duo ski's. Binnen een kwartier heb je de grondbeginselen onder de knie en kun je je eerste rondje 
maken. Volg de instructies van de instructeur en geniet! Waterskiën iets voor jou en ben je tussen de 
8 en 13 jaar? Kom langs en probeer het ook bij SKEEF Cable ski! Lees meer 
 
Voor alle watersportactiviteiten geldt dat een zwemdiploma verplicht is. 
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http://www.sportserviceheerhugowaard.nl/region_events_detail.php?id=2615&regionId=15
http://www.sportserviceheerhugowaard.nl/region_events_detail.php?regionId=15&id=2612
http://www.sportserviceheerhugowaard.nl/region_events_detail.php?regionId=15&id=2614
http://www.sportserviceheerhugowaard.nl/region_events_detail.php?regionId=15&id=2613


 

JeugdSportProgramma (JSP)  

Het JeugdSportProgramma (JSP) laat Heerhugowaardse jeugd van 4 t/m 18 jaar op een 

laagdrempelige manier kennismaken met verschillende takken van sport zonder de verplichting om 

direct lid te moeten worden van de vereniging. De blokken voor het nieuwe schooljaar zijn t/m 

december 2016 al weer ingepland. Verenigingen kunnen hun sportaanbod voor blok 1 t/m 29 

augustus aanmelden, de inschrijfperiode voor de kinderen is van 5 t/m 14 sept. 

De kennismakingslessen van blok 1 worden gegeven in week 39 t/m 43. Lees meer 

 

Nationale Sportweek 2016 

Dit jaar vindt de Nationale Sportweek voor het eerst plaats in het najaar, namelijk van 17 t/m 25 
september. De Nationale Sportweek is een initiatief van NOC*NSF met als doel sporten en bewegen 
te promoten. Sportservice Heerhugowaard daagt verenigingen met zowel regulier als aangepast 
sportaanbod uit de deuren open te zetten en te laten zien hoe leuk de club en sport is! Lees meer 
 

FC Talentjes uit Heerhugowaard Nederlands Kampioen Straatvoetbal  

En daar zijn we best een beetje trots op! 
Vrijdag 29 april wonnen FC Talentjes en Soccerboys onze stadsfinale Straatvoetbal. Zij mochten 
hiermee Heerhugowaard vertegenwoordigen op het NK Straatvoetbal in Rotterdam. Lees meer 
 

Meer informatie 

Meer informatie over onze activiteiten is te vinden op www.sportserviceheerhugowaard.nl 
Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Like Sportservice Heerhugowaard op Facebook! 
Of volg ons via twitter: @SportserviceHHW. 
 
Sportieve groet, 
Team Sportservice Heerhugowaard 
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