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Het schooljaar 2016-2017 is begonnen. Sportservice Heerhugowaard heeft al de nodige 
voorbereidingen getroffen voor een aantal beweegactiviteiten. Wij hebben voor u de informatie 
gebundeld in dit nieuwsbulletin, dat speciaal voor leerlingen en hun ouders is. 
 

 

Sportbuurtwerk (SBW) 
De sportbuurtwerkers trekken weer met hun bakfiets de wijk in om met kinderen op pleintjes te sporten. 

Het schema van het sportbuurtwerk is enigszins veranderd. We zijn op donderdag niet meer op het 

schoolplein van basisschool De Reflector aanwezig. Kijk voor het actuele schema op onze website. 

JeugdSportProgramma (JSP) 
Het JeugdSportProgramma (JSP) laat de 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. Inschrijven voor het 1e blok van dit schooljaar is mogelijk van 5 t/m 14 september 2016. 
De lessen van blok 1 vinden plaats in week 39 t/m 43. Nieuw bij dit blok is dat de betaling voor deelname 
via IDEAL gaat. 
Blok 1 is tevens het laatste blok dat Sportservice Heerhugowaard kan verzorgen. Omdat Sportservice 
Heerhugowaard na december 2016 niet meer bestaat, gaan collega’s aan de slag op andere 
regiokantoren van Sportservice. Met minder collega’s zetten we nu het werk in Heerhugowaard voort, met 
als gevolg dat we keuzes moeten maken wat we wel/niet kunnen oppakken/voortzetten. We hebben er 
voor gekozen blok 2 (zou in november starten) van het JSP te laten vervallen. 
 

Nationale Sportweek 
Veel Heerhugowaardse verenigingen hebben enthousiast gereageerd op de oproep van Sportservice 
Heerhugowaard om deel te nemen aan de Nationale Sportweek van 17 t/m 24 september. Zij organiseren 
een speciale activiteit of stellen reguliere beweegmomenten open voor iedereen. U kunt bij hen op 
verschillende manieren zien hoe gezond en leuk sporten en bewegen is. Sportservice Heerhugowaard 
heeft een schema samengesteld van alle activiteiten die in Heerhugowaard bij u in de buurt plaatsvinden.  
Daarnaast gaat Sportservice Heerhugowaard u via Facebook en Twitter sport- en beweegtips geven met 
#BeActive #BeActiveHHW. Helpt u ons mee viral te gaan door al uw beweegactiviteiten in die week via 
Twitter te delen en van deze hashtags te voorzien! 
 

Rollatorloop Heerhugowaard 
Wegens succes geprolongeerd! Sportservice Heerhugowaard organiseert samen met de 
woonzorglocaties Raatstede en Hugo-Oord, atletiekvereniging Hera en het Trinitas College locatie 
Johannes Bosco op maandag 26 september voor de tweede keer een rollatorloop in Heerhugowaard. De 
loop is speciaal bestemd voor gebruikers van een rollator en gaat over verschillende afstanden tussen 400 
(één ronde om de atletiekbaan) en 2000 meter (vijf ronden). De wandelaars kiezen zelf de afstand die zij 
willen afleggen om deze vervolgens onder begeleiding van een gezellig muziekje met elkaar te lopen. 
Heeft u binnen uw familie/kennissenkring geschikte kandidaten voor deze loop, stimuleer ze dan a.u.b. om 
mee te doen! Lees meer  
 

 
Meer informatie over de 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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