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INLEIDING:

Dat sport en bewegen je fitter maakt weten we allemaal. Maar het geeft je ook 
meer zelfvertrouwen. Het maakt je socialer. Sport verbroedert. Het creëert nieuwe 
vriendschappen.
Door sport zit je lekkerder in je vel. Het maakt je gelukkiger!
De Nationale Sportweek loopt van 16 t/m 25 september. Wij hebben voor jou al 
het sport- en beweegaanbod uit de regio verzameld en gesorteerd op doelgroep 
en datum. Schrijf je in en ontdek het aanbod bij jou in de buurt!

Team Sportservice Haarlemmermeer
NOC*NSF
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ACTIVITEITEN  
JEUGD T/M 17 JAAR 

ZWEMMEN BIJ ZPCH
ZPCH
Leeftijd: 4 t/m 13 jaar
Datum: 17 september van 13.30 – 16.00 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/281504/zwemmen-bij-zpch 

Hee, jij daar!
Heb je een zwemdiploma en houd je van zwemmen?
Maar, weet je niet zo goed wat je allemaal kunt doen in het zwembad?

Bij de ZPCH bieden we maar liefst 4 verschillende zwemsporten aan! Op deze 
dag kun je ze allemaal proberen en word je meteen een echte SwimSTAR. 
We organiseren een middag van sport, spel en gezelligheid. Onze afdelingen 
Waterpolo, Wedstrijdzwemmen, Synchroonzwemmen en Vaardigheid zijn 
aanwezig om je een korte training te geven. In vier rondes maak je kennis met 
(bijna) alles wat de ZPCH te bieden heeft. Aan het einde van de middag ga je niet 
alleen naar huis met jouw eigen SwimSTAR diploma, maar ook met een glimlach 
op je gezicht.
We zien je heel graag op 17 september in het SKWA!

CAPOEIRA
CN Capoeira
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar
Datum: 19 september van 16.00 – 17.00 uur.
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/249764/capoeira 

Leer je tegenstander slim af te zijn in de Roda (kring) met behulp van acrobatiek 
en zelfverdedigingsbewegingen.
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RITMISCHE GYMNASTIEK
Rhythmic Dreams Gymnastics Academy
Leeftijd: 3 t/m 5 jaar
Datum: 19 september van 16.00 – 17.00 uur.
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/264421/ritmische-gymnastiek 

Hou je van gymmen en sierlijk bewegen op leuke muziek dan is ritmische 
gymnastiek de juiste keuze. Vanuit een basis van plezier wordt bij ritmische 
gymnastiek gewerkt aan het verbeteren van de motoriek en de hand-
oogcoördinatie. Daarnaast leer je samenwerken. In de lessen worden korte 
oefeningen aangeleerd op muziek. De oefeningen kun je zonder materiaal doen, 
maar ook met knotsen, lint, touw, hoepel of bal. Dit kun je alleen doen, of met een 
groepje. Voor zover nog niet iedereen bekend is met deze fantastische sport: het is 
verslavend leuk om te doen en in tegenstelling tot wat je op televisie ziet: je hoeft 
er op recreatief niveau niet lenig voor te zijn.

HONKBAL/SOFTBAL
Vennep Flyers
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar, 13 t/m 17 jaar.
Datum: 21 september (13+)
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/259146/honkbal-softbal 

Datum: 21 september (4 t/m 12 jaar)
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/259091/honkbal-softbal-beeball 

Kom gezellig een keertje meetrainen met de sport voor iedereen en op alle 
niveau’s. Honk- en softbal is voor het hele gezin! Een gezellige respectvolle sfeer in 
het veld en langs de lijn.
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ZELFVERDEDIGING
Krav Maga Instituut
Leeftijd: 9 t/m 12 jaar
Datum: 20 september 15.00 uur 
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/282265/zelfverdediging 

Datum: 21 september 16.00 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/282274/zelfverdediging  

Wat wij de kinderen/volwassenen willen bijbrengen is, het bewust worden van de 
gevaren om je heen, en om deze gevaren op adequate wijzen op te lossen of te 
voorkomen, door gebruik te maken van technieken die vanuit natuurlijke reflexen 
zijn ontstaan, leren we je op een snelle en simpele manier op te lossen.
Wil je veiliger voelen, zelfverzekerder en sterker worden, een fantastische conditie 
krijgen, en klaar zijn om terug te vechten, om jezelf en je geliefden te beschermen, 
dan zien we je snel bij ons in de les

4-WEEKSE INTRODUCTIECURSUS SPORTPLEZIER
The Playground Sport
Leeftijd: 4 t/m 8 jaar
Datum: 20 september van 15.30 – 16.30 uur. 
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/264878/4-weekse-introductiecursus-sportplezier  

Datum: 22 september  van 15.30 – 16.30 uur.
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/264881/4-weekse-introductiecursus-sportplezier

Datum: 24 september  van 09.30 – 10.30 uur.
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/264882/4-weekse-introductiecursus-sportplezier

Voor wie? Speciaal voor kinderen die minder plezier hebben in en moeite hebben 
met de gymlessen op school, sport(keuze) en het buitenspelen. Vaak is dit een 
combinatie van motorisch minder vaardig zijn in combinatie met een verminderd 
zelfvertrouwen en/of angst voor bewegen.
Wat? Een korte kennismakingscursus van 4 weken gegeven in een gymzaal 
in Nieuw-Vennep door een ervaren kinderfysiotherapeut/sportdocent, waarin 
aandacht wordt besteed aan het groepsgewijs kennismaken met en verbeteren 
van de motorische vaardigheid, zoals klimmen/klauteren, evenwicht, springen/
hinkelen, balvaardigheid, etc. In de lessen wordt ook aandacht besteed aan 
sociaal-emotionele aspecten, zoals zelfbeeld/zelfvertrouwen en samenspel/
samenwerken. Dit met als uiteindelijk doel: Meer plezier in het (samen) bewegen.
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KINDERDANS
Meer Dance & Events
Leeftijd: 5 t/m 8 jaar
Datum: 20 september van 15.30 t/m 16.15 uur. 
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/264366/kinderdans

Datum: 24 september van 09.00 t/m 09.45 uur. 
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/264367/kinderdans 

Leer dansen op de favoriete kinderen voor kinderen liedjes! Tijdens deze vrolijke 
les leer je de officiële choreografie uit de kinderen voor kinderen videoclip. 
Natuurlijk mag je ook keihard meezingen in deze les.

STREET/HIPHOP
Wendy’s Dance Company
Leeftijd: 5 t/m 8 jaar
Datum: 20 september van 16.00 t/m 16.45 uur. 
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/264724/streethiphop

Datum: 21 september van 16.15 t/m 17.00 uur. 
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/264725/streethiphop 

Street/hiphop voor 5-8 jarige die de beginselen leren van hiphop en kunnen 
uitgroeien tot wedstrijd niveau.
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TIKTOK DANCE
Wendy’s Dance Company
Leeftijd: 10 t/m 12 jaar

Datum: 20 september van 16.45 – 17.45 uur. 
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/264723/tiktok-dance 
Tiktok dance is een les waarbij je alle tiktok dansjes gaat aanleren 

Datum: 21 september van 17.15 – 18.15 uur. 
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/264726/tiktok-dance 
Commercial dance is een combinatie tussen commerciële hiphop en het nadoen 
van clips.

Datum: 21 september van 18.15 – 19.15 uur. 
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/264744/tiktok-dance 
Paaldans fitness teens is een leuke les waarbij je de trucjes in de paal leert, 
gecombineerd met de trucjes op de 4 air tracks.

ATLETIEK
Atletiek vereniging Badhoevedorp
Leeftijd: 8 t/m 12 jaar
Datum: 20 september van 17.00 – 18.00 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/264924/atletiek

Datum: 23 september van 17.00 – 18.00 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/264927/atletiek 

Ben je ook op zoek naar een (nieuwe) sport. Kom eens kijken bij atletiekvereniging 
Badhoevedorp. Atletiek is een veelzijdige sport. Kom twee weken gratis meedoen 
om te kijken of jij de sport ook zo leuk vindt!
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MODERNE DANS
DanceFlow dansstudio
Leeftijd: 11 en 12 jaar
Datum: 22 september van 19.00 – 20.00 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/259786/moderne-dans 

Bij moderne dans werk je aan techniek, vloergebruik, zwaaibewegingen en 
verplaatsingen. In de les wordt gebruik gemaakt van verschillende moderne 
invloeden, zoals Cunningham, Limon en release techniek. Ook voor improvisatie, 
samenwerken en choreografie is er ruimte in de les.

TAFELTENNIS
Tafeltennisvereniging Nieuw-Vennep
Leeftijd: 8 t/m 12 jaar.
Datum 20 september van 19.00 – 20.15 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/254087/tafeltennis 

Datum 22 september van 18.30 – 19.30 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/254088/tafeltennis 

Volg gratis 3 proeflessen tafeltennis bij onze jeugdtrainers!
Na 3 lessen kun je zelf bepalen of je eventueel lid wilt worden.
Als je eenmaal lid bent bestaat uiteraard ook de mogelijkheid om competitie te 
spelen, in overleg met onze trainers.
Het aanbod van 3 gratis proeflessen geldt het hele jaar, dus ook ná de 
onderstaande datums. Neem dan even contact op via onderstaand e-mailadres om 
je aan te melden voor de proeflessen, dan delen we je in!
Wij hebben een eigen clubgebouw, een speelzaal met ruimte voor 6 
tafeltennistafels en een gezellige kantine!
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KLASSIEK BALLET
Dance & Ballet Company – Zuiver-Yoga
Leeftijd: 4 en 5 jaar.
Datum: 21 september van 13.15 – 14.00 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/263951/klassiek-ballet-4-en-5-jaar 

Datum: 24 september van 09.15 – 10.00 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/263958/klassiek-ballet-4-en-5-jaar 

Lieve les voor kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool. Vol dans, muziek, 
spel en bewegen. Gelet op de grove motoriek, werkend met verhaal en expressie, 
maken de kinderen kennis met de eerste stappen binnen het klassieke ballet. Het 
thema van deze lessen zijn Elfjes: heel fijn voor de verbeelding van deze jonge 
kinderen!

KLEUTERDANS
DanceFlow dansstudio
Leeftijd: 4 t/m 6 jaar.
Datum: 21 september van 13.45 – 14.30 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/259750/kleuterdans

Datum: 24 september van 10.15 – 11.00 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/259814/kleuterdans 

In de kleuterdansles staat dansplezier en dansbeleving centraal. In de les dansen 
de kinderen vanuit een aansprekend en herkenbaar thema, zoals seizoenen, dieren, 
het weer, feesten, etc. Vanuit het thema en met behulp van materialen, liedjes en 
veel verschillende muziek worden de kinderen gestimuleerd om vanuit hun eigen 
belevingswereld te dansen en te bewegen.

Naast veel improvisatie en dansexpressie, maakt het kind op speelse wijze 
kennis met ballettechniek: zoals balans, muzikaliteit en houding. Zo worden de 
motorische vaardigheden en concentratie gestimuleerd. Er wordt ook aandacht 
besteed aan samenwerken en gestructureerde dansen.
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KINDERDANS
Meer Dance & Events
Leeftijd: 5 t/m 8 jaar.
Datum: 20 september van 15.30 – 16.15 uur

THEATERDANS
DanceFlow dansstudio
Leeftijd: 6 t/m 8 jaar
Datum: 21 september van 14.30 – 15.30 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/259759/theaterdans 

Wie de basis van alle theaterdansvormen wil beheersen en verbeteren: het 
uitdraaien, balans houden, draaien, sprongen maken, doet er goed aan om klassiek 
ballet te gaan doen. We werken vanuit de Vaganovamethode, die heel erg gericht 
is op techniek en krachtopbouw. Daar begin je mee aan de barre en daarna 
worden de oefeningen verder uitgebouwd in het midden.
Daarbij zijn de dansante kwaliteiten in deze methode ook erg belangrijk. Dus 
heerlijk verplaatsen door de zaal, draaien en grote sprongen. Daarbij wordt in 
deze les ook aandacht besteed aan het zelf dansen maken, zodat je een creatieve 
danser wordt.

KLASSIEK BALLET
Dance & Ballet Company - Zuiver-Yoga
Leeftijd: 7 t/m 9 jaar.
Datum: 21 september van 14.45 – 15.45 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/263998/klassiek-ballet-7-tm-9-jaar 

Datum: 21 september van 15.45 – 16.45 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/264030/klassiek-ballet-7-tm-9-jaar 

Klassiek ballet is de essentiële basis van alle dans. Alle danstechniek is terug te 
brengen naar de klassieke ballettechniek. Klassiek ballet staat bij de Dance & 
Ballet Company hoog in het vaandel. We vergelijken het wel eens met zwemmen. 
Je gaat eerst je A en B diploma halen, alvorens je je opgeeft voor waterpolo of 
synchroonzwemmen. Eerst moet je leren zwemmen. Zo is dat ook met dans.
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Onze klassieke lessen zijn afwisselend met aandacht voor de kern van de 
danstechniek. Iedere les is er ruimte voor uitspattingen naar draaien en sprongen 
die tot de verbeelding spreken. Door die uitdaging maak je van je hobby een feest! 
Dus naast de ijzersterke dansbasis die noodzakelijk is om in welke dansvorm dan 
ook, goed beslagen ten ijs te komen blijft dans gewoon voor vele een fijne hobby.

KLASSIEK BALLET
Wendy’s Dance Company
Leeftijd: 4 t/m 7 jaar.
Datum: 21 september van 15.15 – 16.00 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/264745/klassiek-ballet 

Klassiek voor de allerkleinste is de basis voor alle dans. In de belevingswereld van 
het kind leren zij de basistechnieken aan.

KRAV MAGA ZELFVERDEDIGING
TryForce
Leeftijd 5 t/m 12 jaar
Datum 21 september
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/264368/krav-maga-zelfverdediging 

Bij Krav Maga zelfverdediging leren kinderen en tieners voor zichzelf opkomen 
door middel van Krav Maga! Hierbij leren kinderen door middel van sport en spel 
hun stem en lichaam te gebruiken om vervelende situaties te vermijden en op te
lossen!

Bij Krav Maga werken met 3 leeftijdsgroepen.
De kiddies (5 t/m 7 jaar) trainen van 16:00 - 17:00
De kids (8 t/m 10 jaar) trainen van 17:00 - 18:00
De junioren (11 t/m 15 jaar) trainen van 18:00 - 19:00
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BEEBALL
Hoofddorp Pioniers Honk- en Softbal vereniging
Leeftijd: 5 t/m 10 jaar.
Datum: 21 september van 16.30 – 17.30 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/263268/beeball 

Beeball is een stoer, flitsend en leuk spel voor kinderen van 5-10 jaar. Het spel 
wordt gespeeld in kleine teams, met 3 honken i.p.v. 4 en door de eenvoudige 
spelregels zijn alle kinderen volledig bij het spel betrokken en volop in beweging. 
Door het spelen van beeball raken kinderen snel vertrouwd met het slaan, gooien 
en vangen en worden ze goed voorbereid om honkbal en softbal te spelen. Lekker 
in de buitenlucht, op ons mooie honk- en softbalcomplex. Bij Hoofddorp Pioniers 
hebben we al een super leuk team met beeballers, maar kunnen nog wel wat 
versterking gebruiken!

Kom je meedoen om te kijken of deze sport bij jou past? Dat mag 4x gratis! En als 
deze data niet uitkomen, kom gerust een ander keertje. 

HOCKEY
HC Spaarndam
Leeftijd: 6 t/m 12 jaar.
Datum: 21 september van 16.30 – 17.30 uur.
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/253229/hockey 

Kom deze flitsende, technische en leuke sport uitproberen. Geschikt voor jongens 
en meisjes vanaf 6 jaar. Bij HC Spaarndam kun je meetrainen om te kijken of je 
hockey leuk vindt en lid wilt worden van onze hockeyclub.
HC Spaarndam is een jonge ambitieuze en laagdrempelige hockeyclub ZONDER 
wachtlijst waar je het hele jaar door lid kunt worden.

BADMINTON
Badminton Vereniging Nieuw-Vennep
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar.
Datum: 21 september van 16.45 – 18.00 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/263188/badminton 

Lijkt je badmintonnen leuk? Kom dan eens vrijblijvend en gratis een keer meedoen. 
Sterker nog, als je dan nog niet overtuigd ben, dan ben je nog 2 keer welkom om 
gratis mee te doen.
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THEATERDANS
DanceFlow dansstudio
Leeftijd: 10 t/m 12 jaar.
Datum: 21 september van 17.00 – 17.30
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/259793/theaterdans 

Datum 21 september van 17.30 – 18.00
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/259799/theaterdans 

Datum 23 september van 16.30 – 17.00
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/259766/theaterdans 

Deze tapdanslessen worden gegeven door Lobke en staan open voor tappers 
die al wat ervaring hebben. De tapdanstechniek wordt aangeleerd en verder 
verfijnd. Behalve veel oefenen op timesteps, pull backs, shuffles en nog veel meer, 
combineren we de verschillende passen ook in danscombinaties. De ritmes worden 
steeds strakker en complexer en zo maken we, op een dansante manier, onze 
eigen muziek!

RUGBY
Rugbyclub Haarlemmermeer Hawks
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar.
Datum 21 september van 18.00 – 19.00 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/260130/rugby 

Ben jij op zoek naar een stoere teamsport, waar je mag rennen, tackelen en lekker 
vies worden? Geef je dan op voor onze rugby clinic.

Ben je snel en beweeglijk, klein maar behendig of juist groot en sterk, bij rugby 
club Haarlemmermeer Hawks is er plek voor iedereen. Rugby speel je samen, je 
kan niet zonder elkaar, het is een echte teamsport.

Tijdens de rugby clinic maak je kennis met deze te gekke sport. Wil je verder gaan 
met rugby, dan kan je je aanmelden voor try-rugby op de website en speel je 6 
trainingen mee met je eigen leeftijdscategorie. De kosten hiervan zijn €15. Daarna 
kan je kiezen voor volwaardig lid en mag je wedstrijden meespelen met jouw team. 
We kijken je er naar uit om je op de club te mogen ontvangen. Tot dan! :)
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MODERNE DANS & CONTEMPORARY 
Dance & Ballet Company – Zuiver-Yoga
Leeftijd: 13 t/m 16 jaar.
Datum: 21 september van 18.30 – 19.30 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/264047/moderne-dans-contemporary-13 

Voor moderne dans hebben wij drie docenten met ieder een eigen stijl. Deze 
docent gebruikt de grond en de groep om tot een super choreo te komen. 
Techniek en flexibiliteit heb je nodig en daar wordt aan gewerkt. Uitdagende les di 
zeker het proberen waard is,

SPORTMIX KIDS ZWANENBURG
Team Sportservice Haarlemmermeer
Leeftijd: 8 t/m 12 jaar.
Datum: 22 september van 15.00 – 16.00 uur.
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/284703/sportmix-kids-zwanenburg-groep-5-tm-8 

Het nieuwe sportseizoen is begonnen maar weet jij nog niet wat je wilt? Vind jij het 
leuk om elke week een andere sport te doen? Dan is Sportmix Kids iets voor jou!
Henny komt elke week met je sporten; handbal, voetbal, atletiek, basketbal en nog 
veel meer. Sportmix is super leuk en helemaal gratis. Schrijf je in en sport mee!

STREET/HIPHOP
Wendy’s Dance Company
Leeftijd: 5 t/m 8 jaar.
Datum: 22 september van 15.00 – 16.00 uur.
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/264749/streethiphop

Clipdance is een leuke les waarbij ze de clips van nu gaan nadoen. 

STREETDANCE
Meer Dance & Events
Leeftijd: 8 t/m 10 jaar.
Datum: 22 september 15.00 – 15.45 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/264371/streetdance 

Streetdance is voor iedereen die van stoer dansen houdt. Durf jij de uitdaging aan?
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KLASSIEK BALLET
Dans & Ballet Company – Zuiver-Yoga
Leeftijd: 8 t/m 11 jaar.
Datum: 22 september van 15.30 – 16.30 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/264002/klassiek-ballet-8-tm-11-jaar

Klassiek ballet is de essentiële basis van alle dans. Alle danstechniek is terug te 
brengen naar de klassieke ballettechniek. Klassiek ballet staat bij de Dance & 
Ballet Company hoog in het vaandel. We vergelijken het wel eens met zwemmen. 
Je gaat eerst je A en B diploma halen, alvorens je je opgeeft voor waterpolo of 
synchroonzwemmen. Eerst moet je leren zwemmen. Zo is dat ook met dans.
Onze klassieke lessen zijn afwisselend met aandacht voor de kern van de 
danstechniek. Iedere les is er ruimte voor uitspattingen naar draaien en sprongen 
die tot de verbeelding spreken. Door die uitdaging maak je van je hobby een feest! 
Dus naast de ijzersterke dansbasis die noodzakelijk is om in welke dansvorm dan 
ook, goed beslagen ten ijs te komen blijft dans gewoon voor vele een fijne hobby.

DANSMIX
Wendy’s Dance Company
Leeftijd: 8 t/m 12 jaar.
Datum 22 september van 16.00 – 17.00 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/264751/dansmix 

Datum: 22 september van 17.00 – 18.00 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/264756/dansmix 

dansmix is een mix van allerlei stijlen waarbij je leert wat je het allerleukste vind.
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CLASS FOR KIDS
Dance & Ballet Company – Zuiver-Yoga
Leeftijd: 9 t/m 12 jaar.
Datum: 22 september van 16.30 – 17.30  uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/264022/class-for-kids 

De streetdance en hiphop lessen zijn snel, trendy en sluiten goed aan bij de 
belevingswereld van kids van de dag. Ook volwassenen ervaren streetdance als 
een fijne bodyworkout. Er is geregeld een nieuwe leschoreografie, zodat er naast 
de tijd om de passen in te studeren, ook tijd is om lekker uit je dak te gaan.

In de les is de warming-up een belangrijk onderdeel en wordt er gewerkt met 
spieropbouwende oefeningen alsmende spierverlengende oefeningen. Daarna 
wordt snel overgegaan tot het werkelijk dansen op de laatste hits.

HONKBAL/ SOFTBAL/ BEEBALL
Honk- en Softbalvereniging Spaarnwoude
Leeftijd: 5 t/m 12 jaar.
Datum: 22 september van 16.30 t/m 17.00 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/263146/honkbal-softbal-beeball 

BeeBall is een stoer, flitsend en leuk spel voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Door 
de kleine teams en eenvoudige spelregels worden kinderen volledig bij het spel 
betrokken en zijn ze volop in beweging. Bij BeeBall staan teamgeest, sportiviteit en 
spelplezier voorop.

Door het spelen van BeeBall raken kinderen snel vertrouwd met het slaan, gooien 
en vangen. Op speelse wijze maken kinderen zich snel de technische vaardigheden 
van honkbal en softbal eigen. BeeBall kenmerkt zich in het bijzonder doordat het 
spel door kinderen vanaf 5 jaar en met kleine teams wordt gespeeld.
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RITMISCHE GYMNASTIEK
Rhytmic Dreams Gymnastics Academy
Leeftijd: 5 t/m 12 jaar.
Datum: 22 september van 16.30 – 17.30 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/264404/ritmische-gymnastiek 

Voor kinderen die houden van gymmen en sierlijk bewegen op muziek is 
ritmische gymnastiek de juiste keuze. Vanuit een basis van plezier wordt bij 
ritmische gymnastiek gewerkt aan het verbeteren van de motoriek en de hand-
oogcoördinatie. Daarnaast leren de kinderen samenwerken. In de lessen worden 
korte oefeningen aangeleerd op muziek. De oefeningen kun je zonder materiaal 
doen, maar ook met knotsen, lint, touw, hoepel of bal. Dit kun je alleen doen, of 
met een groepje. Voor zover nog niet iedereen bekend is met deze fantastische 
sport: het is verslavend leuk om te doen en in tegenstelling tot wat je op televisie 
ziet: je hoeft er op recreatief niveau niet lenig voor te zijn.

ZELFVERDEDIGING KRAV MAGA
Krav Maga Union
Leeftijd: 5 t/m 7 jaar, 8 en 9 jaar, 10 t/m 12 jaar
Datum: 22 september van 17.00 – 17.45 uur (5 t/m 7 jaar)
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/260801/zelfverdediging-krav-maga 

Datum: 22 september van 17.45 – 18.30 uur (8 en 9 jaar)
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/260802/zelfverdediging-krav-maga 

Datum: 22 september van 18.30 – 19.15 uur (10 t/m 12 jaar)
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/260799/zelfverdediging-krav-maga 

Krav maga is een geweldige sport voor kinderen. Tijdens laagdrempelige lessen 
leren kinderen zichzelf verdedigen tegen leeftijdsgenoten én volwassenen. Op een 
speelse manier leren zij hun eigen grenzen te herkennen en te bewaken. Ze leren 
ook meer over lichaamstaal en stemgebruik. Voor kinderen die gepest worden is 
krav maga helemaal erg geschikt. Spelenderwijs wordt er aan hun weerbaarheid 
gewerkt.
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WEDSTRIJDDANSEN
Dance & Ballet Company – Zuiver-Yoga
Leeftijd: 12 jaar
Datum: 22 september van 17.30 – 18.30 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/264038/wedstrijddansen 

Deze groep danst minimaal 2x per week en doet mee aan wedstrijden. We houden 
geen audities; na het volgen van de vier kennismakingslessen gaan we in overleg 
of je past in deze les. Dat hangt af van motivatie, enthousiasme en danstechnische 
kwaliteiten. De Dance & Ballet Company heeft als standpunt dat deze groep in 
overleg met de ouders en kinderen een X-aantal wedstrijden doet: groepsvorming 
en deelname is voor ons belangrijk. De groep wil wel graag bekers winnen en is 
dus erg enthousiast. Om die reden dansen de meeste kinderen vaker dan 3x per 
week.

KORFBAL
Korfbalvereniging KIOS
Leeftijd: 6 t/m 12 jaar.
Datum: 22 september van 18.30 – 19.25 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/260439/korfbal 

Donderdagavond van 18.30 tot 19.25 uur zijn er trainingen voor de jeugd van 
6 t/m 12 jaar. Wij zijn ontzettend blij dat onze leden uit de hogere teams onze 
jeugdteams training geven. Veel trainers spelen in onze selectie.
Kom gezellig meetrainen en ontdek dat korfbal echt een leuke sport is. Naast 
individuele vaardigheden leer je vooral in teamverband samen te werken. 
Korfbal is een gemengde sport en ook dat is superleuk! Bij korfbal werk je aan je 
balvaardigheid, samenspel en je conditie. Regelmatig organiseert KIOS ook leuke 
andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld bingo, lasergamen, KIOS got talent en we 
gaan ook op kamp met degene die dat leuk vinden.
Op zaterdag spelen wij onze thuiswedstrijden op onze eigen veld accommodatie.
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KLASSIEK BALLET
Dance & Ballet Company – Zuiver-Yoga
Leeftijd: 6 t/m 8 jaar.
Datum: 23 september van 14.45 – 15.30 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/264045/klassiek-ballet-6-tm-8-jaar 

Contemporary jazz is een meer technische les voor kids met veel aandacht voor 
pirouettes en sprongen. Lescombinaties kunnen variëren van showdance, disco, 
streetdance of musicaldance. Dit is dus een technische opgebouwde les met erg 
veel variatie. Deze les is bij uitstek bedoeld voor kinderen die klassiek dansen en 
meer willen willen.
Naast een warming-up met aandacht voor techniek en spieropbouwende 
oefeningen, is er ruim de tijd voor een leschoreo.

Datum: 24 september van 10.00 – 11.00 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/264010/klassiek-ballet-6-tm-8-jaar 

Klassiek ballet is de essentiële basis van alle dans. Alle danstechniek is terug te 
brengen naar de klassieke ballettechniek. Klassiek ballet staat bij de Dance & 
Ballet Company hoog in het vaandel. We vergelijken het wel eens met zwemmen. 
Je gaat eerst je A en B diploma halen, alvorens je je opgeeft voor waterpolo of 
synchroonzwemmen. Eerst moet je leren zwemmen. Zo is dat ook met dans.
Onze klassieke lessen zijn afwisselend met aandacht voor de kern van de 
danstechniek. Iedere les is er ruimte voor uitspattingen naar draaien en sprongen 
die tot de verbeelding spreken. Door die uitdaging maak je van je hobby een feest! 
Dus naast de ijzersterke dansbasis die noodzakelijk is om in welke dansvorm dan 
ook, goed beslagen ten ijs te komen blijft dans gewoon voor vele een fijne hobby.

SPORT EN SPEL KIDS
Team Sportservice Haarlemmermeer
Leeftijd: 4 t/m 6 jaar.
Datum: 23 september van 15.00 – 15.45 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/261694/sport-en-spel-kids 

Sport en Spel Kids voor de leeftijd 4 t/m 6 jaar is een leuke activiteit waarin het 
dagelijks bewegen op een speelse manier centraal staat. We laten kinderen ervaren 
hoeveel plezier bewegen kan brengen. In de lessen stimuleren we o.a. alleen 
spelen, maar juist ook samen en komen diverse (motorische) beweegvaardigheden 
aanbod. De eerste les na de zomervakantie start 23 september. Ouders zijn van 
harte welkom in de les. Het is geen verplichting.
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THEATERDANS
DanceFlow dansstudio
Leeftijd 7 t/m 9 jaar.
Datum: 23 september van 15.30 – 16.30 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/259764/theaterdans

Wie de basis van alle theaterdansvormen wil beheersen en verbeteren: het 
uitdraaien, balans houden, draaien, sprongen maken, doet er goed aan om klassiek 
ballet te gaan doen. We werken vanuit de Vaganovamethode, die heel erg gericht 
is op techniek en krachtopbouw. Daar begin je mee aan de barre en daarna 
worden de oefeningen verder uitgebouwd in het midden.

Daarbij zijn de dansante kwaliteiten in deze methode ook erg belangrijk. Dus 
heerlijk verplaatsen door de zaal, draaien en grote sprongen. Daarbij wordt in 
deze les ook aandacht besteed aan het zelf dansen maken, zodat je een creatieve 
danser wordt.

SPORT EN SPEL KIDS
Team Sportservice Haarlemmermeer
Leeftijd: 7 t/m 12 jaar.
Datum: 23 september van 16.00 – 17.00 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/282405/sport-en-spel-kids 

Team Sportservice organiseert voor kinderen van de leeftijd 7 t/m 12 jaar Sport 
en Spel Kids. Iedere vrijdag komen er verschillende sporten en spellen aan bod 
zoals trefbal, voetbal, tikspellen, knotshockey en nog veel meer! Lekker een uurtje 
sporten en bewegen samen met je vrienden en vriendinnen. Doe jij ook mee?

22

https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/259764/theaterdans
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/282405/sport-en-spel-kids


JEUGD TOT 18 JAAR

POLEFIT 4 KIDS!
24Fit Boutique
Leeftijd: 6 t/m 12 jaar.
Datum: 23 september van 17.00 – 18.00 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/260997/polefit-4-kids 

Houdt jouw kind van klimmen, klauteren en dansen? Of is hij of zij gek van het 
circus? Laat ze dan Pole fit / paal gym proberen! De sport heeft veel weg van 
turnen, maar dan op een speelse manier, ideaal voor kinderen die niet stil kunnen 
zitten. Er wordt veel aandacht besteedt aan het hebben van een leuke tijd en 
op een speelse manier worden de technieken bijgebracht. Daarnaast wordt 
gewerkt aan kracht, lenigheid en uithoudingsvermogen. Paaldansen wordt steeds 
populairder onder kinderen.

PAALDANS
Wendy’s Dance Company
Leeftijd: 7 t/m 11 jaar.
Datum 23 september van 17.15 – 18.15 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/264741/paaldans

Paaldans fitness kids is leren om trucjes te doen in de paal. We hebben 4 palen en 
we gaan een extra les opzetten omdat het zo’n populair is. Niet alleen hangen in 
de paal, maar je leert ook veel trucjes op de 4 air tracks.

NAJAARSCURSUS JS SPORT
JS Sport
Leeftijd: 6 t/m 12 jaar.
Datum: 23 september van 17.45 – 19.00 uur.
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/264285/najaarscursus-js-sport 

Vanuit de voetbalschool geven wij groepstrainingen in Bennebroek. De 
voetbaltrainingen vinden plaats bij BSM. Hierbij worden de kinderen zoveel 
mogelijk ingedeeld in groepen qua niveau en leeftijd. Op deze manier ontstaat 
er een optimaal leerklimaat. Hier kan ieder kind op zijn/haar eigen niveau zich 
ontwikkelen. Elke groep zal een gediplomeerde trainer krijgen.

Elke groep bestaat uit maximaal 12 kinderen. Wij bieden 4 trainingen aan van een 
uur en een kwartier. 
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PROEFTRAINING VOLLEYBAL
Volleybalvereniging Haarlemmermeer Zuid (VHZ)
Leeftijd: 6 t/m 12 jaar,
Datum: 23 september van 17.45 – 19.00 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/259820/proeftraining-volleybal 

Volleybal is de leukste sport die er bestaat! Kom het zelf eens proberen, dan weet 
jij het ook! Met jouw coole moves zoals een mooie smash en een prachtige service 
blaas je iedereen omver. Sportkleding en sportschoenen aan, flesje water mee 
en dan ben jij er helemaal klaar voor. Trainingen zijn van 17.45 uur tot 19.00 uur in 
sporthal de Estafette in Nieuw-Vennep. Je mag 4 keer gratis meedoen! Volleybal 
is er natuurlijk ook voor oudere broers/zussen en voor papa’s en mama’s. Dat is op 
dinsdagavond.

BADMINTON
BV Floriande
Leeftijd: 6 t/m 12 jaar.
Datum: 23 september van 18.00 – 19.00 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/253214/badminton 

Ben je op zoek naar een leuke nieuwe sport? Je hebt vast wel eens gebadmintond 
op school of tijdens een vakantie op de camping, maar wist jij dat de topsnelheid 
van een badminton shuttle bijna 500 km per uur is? Bij ons kun je onder 
begeleiding deze mooie sport beoefenen. We nodigen je uit voor onze Open Dag 
op vrijdag 23 of 30 september van 18:00 tot 19:00. Deelname is gratis. Als het je 
bevalt kun je daarna een proefabonnement voor 4 weken afsluiten of lid worden 
voor een jaar.

NUNCHAKU DO
De Jong Sports
Leeftijd: 6 t/m 12 jaar.
Datum: 23 september van 18.00 – 19.00 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/253095/nunchaku-do 

Bij De Jong Sports wordt les gegeven in de oosterse vechtsport Nunchaku-do. Bij 
deze sport voor meisjes en jongens vanaf 6 jaar, komt het aan op behendigheid, 
zelfbeheersing, discipline en respect. Leden van De Jong Sports kunnen op 
een gezellige, gezonde en sportieve manier bezig zijn met deze boeiende en 
veelzijdige tak van sport.
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DANCEHALL/AFRO
Wendy’s Dance Company
Leeftijd: 9 t/m 12 jaar.
Datum: 23 september van 18.45 – 19.45 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/264727/dancehallafro 

Dancehall/afro is een leuk gecombineerde les van de populaire dansstijl dancehall 
gecombineerd met afro.

MODERNE DANS & CONTEMPORARY
Dance & Ballet Company – Zuiver-Yoga
Leeftijd: 14 t/m 16 jaar.
Datum: 23 september van 19.00 – 20.00 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/264050/moderne-dans-contemporary-13 

Moderne dans bestaat uit improvisatie, ruimtelijke beleving en mogelijkheden om 
het lichaam te ontdekken. Met techniek als basis ervaar je super muziek en stijlen 
van grondleggers als Limon, Graham en Tamaris. 

KORFBAL
Korfbalvereniging KIOS
Leeftijd: 4 t/m 6 jaar.
Datum: 24 september van 10.00 – 11.00 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/260240/korfbal 

Zaterdagmorgen is er een leuke en gezellige training voor de jeugd van 4 t/m 
6 jaar. Door allerlei spelletjes te doen leren de kinderen gooien, vangen, rennen, 
springen en natuurlijk schieten op de korf. Kom gezellig meetrainen en ontdek 
dat korfbal echt een leuke sport is. Naast individuele vaardigheden leer je vooral 
in teamverband samen te werken. Korfbal is een gemengde sport en ook dat is 
superleuk! Je mag bij KIOS 3x meetrainen om te kijken of je korfbal leuk vindt.
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PEUTERDANS
Dans & Balletstudio Jolein
Leeftijd: 4 jaar
Datum: 24 september van 08.45 – 09.30 uur.
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/253603/peuterdans 

In de lessen Peuterdans wordt de kinderen de beginselen van de dans bijgebracht. 
Dit gebeurt op een speelse manier zodat ze hun muzikaliteit en coördinatie 
ontwikkelen.

KIDSDANCE
Dans & Balletstudio Jolein
Leeftijd: 4 en 5 jaar
Datum: 24 september van 09.30 – 10.30 uur.
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/253608/kidsdance 

In de lessen Kidsdance wordt de kinderen de beginselen van de dans bijgebracht. 
Dit gebeurt op een speelse manier zodat ze hun muzikaliteit en coördinatie 
ontwikkelen.

BREAKDANCE
Wendy’s Dance Company
Leeftijd: 7 t/m 12 jaar.
Datum: 24 september van 10.30 – 11.30 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/264720/breakdance 

Breakdance vanaf 7 jaar voor B-Boys en B-girls met de leukste leraar die je ook 
allerlei acrobatische trucjes leert. Wij hebben 4 air tracks, een lange mat en kleine 
matjes.
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STREETDANCE
Dans & Balletstudio Jolein
Leeftijd: 8 t/m 12 jaar.
Datum: 24 september van 10.30 – 11.30 uur.
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/253613/streetdance 

Datum: 24 september van 11.30 – 12.30 uur.
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/253618/streetdance 

Streetdance is een mix van stijlen die je in videoclips ziet. Alle invloeden van Urban 
komen aan bod: Breakdance, hiphop, funky jazz, popping. Je danst op muziek 
van nu!Je leert de techniek van de dansbewegingen en je werkt aan kracht en 
soepelheid.

CONTEMPORARY JAZZ         
Dance & Ballet Company – Zuiver-Yoga
Leeftijd: 8 t/m 12 jaar.
Datum: 24 september van 11.00 – 12.00 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/264018/contemporary-jazz 
     
Contemporary jazz is een meer technische les voor kids met veel aandacht voor 
pirouettes en sprongen. Lescombinaties kunnen variëren van show, disco of 
musical. Dit is dus een technische opgebouwde les met erg veel variatie. Deze les 
is bij uitstek bedoeld voor kinderen die klassiek dansen en meer willen willen.
Naast een warming-up met aandacht voor techniek en spieropbouwende 
oefeningen, is er ruim de tijd voor een leschoreo.

KLASSIEK BALLET
DanceFlow dansstudio
Leeftijd: 5 t/m 7 jaar
Datum: 24 september van 11.15 – 12.15 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/259812/klassiek-ballet

Tijdens deze lessen maken de kinderen spelenderwijs kennis met de klassieke 
ballettechniek. Door middel van deze techniek leren de kinderen hun lijf goed 
kennen en werken ze op een speelse manier aan o.a. houding, kracht, balans, 
souplesse, grondwerk, ruimtegebruik.
Ook dansexpressie en improvisatie blijven een belangrijk onderdeel binnen de 
lessen en er wordt meer en meer aandacht besteed aan het zelf dansen maken. Er 
wordt veel verschillende muziek, materialen en thema’s gebruikt, waardoor de les 
heel afwisselend en uitnodigend is.
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KLASSIEK BALLET
DanceFlow dansstudio
Leeftijd: 10 t/m 12 jaar
Datum: 24 september van 12.00 – 13.00 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/264011/klassiek-ballet-10-tm-12-jaar 

Klassiek ballet is de essentiële basis van alle dans. Alle danstechniek is terug te 
brengen naar de klassieke ballettechniek. Klassiek ballet staat bij de Dance & 
Ballet Company hoog in het vaandel. We vergelijken het wel eens met zwemmen. 
Je gaat eerst je A en B diploma halen, alvorens je je opgeeft voor waterpolo of 
synchroonzwemmen. Eerst moet je leren zwemmen. Zo is dat ook met dans.
Onze klassieke lessen zijn afwisselend met aandacht voor de kern van de 
danstechniek. Iedere les is er ruimte voor uitspattingen naar draaien en sprongen 
die tot de verbeelding spreken. Door die uitdaging maak je van je hobby een feest! 
Dus naast de ijzersterke dansbasis die noodzakelijk is om in welke dansvorm dan 
ook, goed beslagen ten ijs te komen blijft dans gewoon voor vele een fijne hobby.

MODERNDE DANS
DanceFlow dansstudio
Leeftijd: 7 t/m 10 jaar,
Datum: 24 september van 12.15 – 13.15 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/259818/moderne-dans 

De streetjazzles is een swingende combinatie van (jazz)techniek, streetdance, een 
vleugje hiphop en show! Als jij houdt van lekker dansen op fijne hits, dan is deze 
les echt iets voor jou! Een stukje techniek wordt natuurlijk niet vergeten, zodat 
je kracht, balans en souplesse opbouwt. Maar voor de rest is het dansen op je 
favoriete hits en op allerlei andere swingende nummers!

Datum 24 september van 13.15 – 13.45 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/259819/moderne-dans 

Deze tapdanslessen worden gegeven door Lobke staan open voor beginnende 
tappers. De tapdanstechniek wordt aangeleerd en verder verfijnd. Behalve veel 
oefenen op timesteps, pull backs, shuffles en nog veel meer, combineren we de 
verschillende passen ook in danscombinaties. De ritmes worden steeds strakker en 
complexer en zo maken we, op een dansante manier, onze eigen muziek!
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Datum: 24 september van 13.45 – 14.45 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/259849/moderne-dans 

Bij moderne dans werk je aan techniek, vloergebruik, zwaaibewegingen en 
verplaatsingen. In de les wordt gebruik gemaakt van verschillende moderne 
invloeden, zoals Cunningham, Limon en release techniek. Ook voor improvisatie, 
samenwerken en choreografie is er ruimte in de les.

NIJNTJE BEWEGEN EN GYMNASTIEK VOOR KLEUTERS
GTV De Badhoeve
Leeftijd: 4 en 5 jaar
Datum: 24 september van 15.30 – 16.15 uur.
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/262654/nijntje-bewegen-en-gymnastiek-voor-kleuters 

Het nijntje Beweegdiploma is een serie beweeglessen waarin je kind wekelijks 
speelplezier heeft en tegelijkertijd alle essentiële basisvormen van bewegen 
leert. Kortom, het is een combinatie van plezier met een flinke dosis gezonde 
ontwikkeling.

RITMISCH GYMNASTIEK
GTV De Badhoeve
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar.
Datum: 25 september van 10.00 – 11.00 uur.
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/262592/ritmische-gymnastiek 

Bij ritmische gymnastiek bewegen de kinderen met bal, hoepel, knotsen en lint. Ze 
maken mooie sprongen en sierlijke bewegingen op muziek.
Er wordt op een speelse wijze gewerkt aan lenigheid, kracht en coördinatie.

MODERNE DANS & CONTEMPORARY
Dance & Ballet Company – Zuiver-Yoga
Leeftijd 13+
Datum: 25 september van 18.00 – 19.00 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/264046/moderne-dans-contemporary-13 

Contemporary is een meer technische les voor tieners met veel aandacht voor 
pirouettes en sprongen. Naast een warming-up met aandacht voor techniek en 
spieropbouwende oefeningen, is er ruim de tijd voor een leschoreo. Deze les 
omschrijft zich het beste als combinatie tussen jazz en modern: een fijne stijl van 
de docent met oog voor detail en techniek.
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HIPHOP TEENS
Dance & Ballet Company – Zuiver-Yoga
Leeftijd 13 t/m 15 jaar
Datum: 25 september van 19.00 – 20.00 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/264094/hiphop-teens 

Voor kids 13-16 jaar is de hiphop les heel erg tof: beweeg, vaart en techniek. 
Docent is graag gezien in de Haarlemmermeer dus meld je snel aan!

CLUB EXTRA
Team Sportservice Haarlemmermeer
Leeftijd: 6 t/m 12 jaar
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/267050/activiteit 

Club Extra is een sportles voor kinderen die moeite hebben om mee te kunnen 
doen aan de activiteiten op een reguliere sportvereniging, de gymles of tijdens 
het buitenspelen. Dit kan komen door een sociaalemotionele en/of motorische 
achterstand of doordat zij gedragsmatig uit de toon vallen.

Doordat in kleine groepen van maximaal tien kinderen wordt gesport, is er 
ruimte voor individuele aandacht en maatwerk. In Club Extra is het belangrijk 
dat kinderen weer plezier beleven aan bewegen. Tijdens een aantal lessen geven 
gastdocenten sportclinics. Zo wordt de sport naar de gymzaal gebracht en maken 
de kinderen kennis met verschillende sporten.
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AIKIDO
Aikido Musubi de Bollenstreek
Leeftijd: 8 t/m 12 jaar, 11 en 12 jaar

Elke donderdag van 18.00 – 19.00 uur (11 en 12 jaar)
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/264910/aikido 

Elke maandag van 18.15 – 19.15 uur ( 8 t/m 12 jaar)
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/185552/aikido 

Aikido is een Japanse zelfverdedigingskunst, waarbij je leert om op aanvallen 
van een tegenstander te reageren met controletechnieken en worpen. Aikido 
kent geen competitie. Het gaat er niet om wie de sterkste is. Bij Aikidotechnieken 
wordt gebruik gemaakt van de aanvalskracht en energie van de tegenstander. 
Aikidotechnieken kosten daardoor weinig fysieke kracht. Dus ook als je niet zo 
sterk bent, iedereen kan Aikido beoefenen. Naast Aikidotechnieken te leren, 
verbeter je je motoriek en conditie en vergroot je je zelfvertrouwen. 

AIKIDO (ZELFVERDEDIGING EN)
IADIO (JAPANSE ZWAARDVECHTKUNSTEN)

Sportvereniging Budo Samurai
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar
Elke zondag van 10.00 – 11.00 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/267877/aikido-zelfverdediging-en-iaido-japanse-
zwaardvechtkunsten 

Wij zijn een vereniging die streven naar het welzijn van de kinderen die bij ons lid 
zijn. Die een leerperiode krijgen om zicht te verdedigen als zij zich in een moeilijke 
situatie bevinden. Waarbij oefeningen van het mediteren en het tot rust komen 
ook voor kinderen, na inspanning onze specialiteit is. De lessen zijn elke zondag 
van 10.00-11.00. Bel voor een afspraak of kom langs op zondagochtend.
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BEWEEGMIX
Team Sportservice Haarlemmermeer
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar

Wij nemen contact op na inschrijving 
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/265936/beweegmix 

Team Sportservice organiseert voor kinderen van groep 1 t/m 8 de Beweegmix 
Kids. Tijdens deze gratis activiteit staat het dagelijks bewegen op een leuke en 
speelse manier centraal. Onze buurtsportcoaches laten de kinderen in de wijk 
ervaren, hoeveel plezier bewegen kan brengen.
Naast sport en spel is ook aandacht voor samenwerken, communiceren en 
creativiteit. De Beweegmix Kids wordt georganiseerd op verschillende locaties in 
Haarlemmermeer. Scan de QR-code en kijk wanneer we bij jou in de buurt zijn.

BOKSEN
Raw Boxing
Leeftijd: 7 t/m 12 jaar

Wij nemen contact op na inschrijving
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/263089/boksen 

Boksen is een positieve en actieve sport. Door met boksen bezig te zijn, groeit het 
zelfvertrouwen.
Respect en discipline staan bij Raw Boxing hoog in het vaandel en staat de 
veiligheid en het plezier van de kinderen altijd voorop.
Er word onder toezicht van een gecertificeerde instructeur van de Nederlandse 
Boksbond les gegeven. De kinderen leren spelenderwijs hun motoriek, conditie, 
snelheid, kracht en lenigheid verbeteren door middel van boksen.
De intensiteit van de training zorgt ervoor dat kinderen hun energie op een 
positieve manier kwijt kunnen.
Kortom kinderen worden energieker, gezonder en vooral blijer van boksen.
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FIT 4 LIFE KIDS – GEZONDE LEEFSTIJL
Team Sportservice Haarlemmermeer
Leeftijd 6 t/m 12 jaar

Wij nemen contact op na inschrijving
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/267016/fit-4-life-kids-gezonde-leefstijl 

Fit 4 Life Kids is een initiatief in samenwerking met kinderfysio’s, diëtisten en 
huisartsen. Het programma helpt ouders en kinderen om succesvol, effectief en op 
een interactieve manier te werken aan een gezonde leefstijl en gezond gewicht.

Het doel is om met de kinderen te werken aan een gezonde en actieve leefstijl 
door onder andere de conditie en het uithoudingsvermogen te vergroten en aan 
de slag te gaan met het voedingspatroon en psychisch welzijn. Fit 4 Life Kids 
bestaat uit een gevarieerd sportaanbod dat twee keer per week gedurende tien 
maanden plaatsvindt.

Heb je interesse in ons programma Fit 4 Life Kids? Schrijf je in en wij nemen 
contact met je op. Kijk op onze website voor meer informatie over data, tijden en 
locaties.
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HANDBAL
S.V. DSOV
Leeftijd: 6 t/m 12 jaar

Wij nemen contact op na inschrijving
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/262887/handbal 

Ben jij een jongen of een meisje in groep 3 t/m 8 die handballen eigenlijk wel heel 
erg leuk lijkt maar heb je de stap nog niet durven nemen?
Kom dan is op proeftraining bij DSOV Vijfhuizen! DSOV staat bekend als een 
gezellige dorpsvereniging waar plek is voor iedereen.
Je kunt in vrijwel alle leeftijdscategorieën tot wel drie keer gratis mee trainen om 
te kijken of het handbal iets voor jou is.
Zodra je bent aangemeld zullen we voor jou een leuk team uitzoeken om mee te 
trainen met daarbij een goede trainer.

S.V. Lotus
Leeftijd: 7 t/m 12 jaar

Wij nemen contact op na inschrijving
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/271998/handbal 

Wil je weten of handbal iets voor jou is, kom dan gratis proeftrainen!

SV Lotus is gezellige handbalvereniging in Hoofddorp. We trainen 2x in de week 
en daarnaast organiseren we ook leuke activiteiten, zoals een bingo en kamp. 
We hebben teams van alle leeftijden, schrijf je in en we nemen contact met je op 
wanneer je mee kunt trainen met je leeftijdsgenootjes.
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HOCKEY
HC Spaarndam
Leeftijd: 6 t/m 12 jaar

Wij nemen contact op na inschrijving
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/171578/hockey 

Kom deze flitsende en leuke sport uitproberen, leer coole trucjes en maak nieuwe 
vrienden! Geschikt voor jongens en meisjes vanaf 6 jaar. Je bent welkom om 2X 
gratis en vrijblijvend mee te trainen om te kijken hoe leuk hockey bij ons is. HC 
Spaarndam is een jonge ambitieuze en laagdrempelige hockeyclub ZONDER 
wachtlijst waar je het hele jaar door lid kunt worden!
Je bent het hele jaar welkom op woensdag en vrijdag van 16.15 uur – 17.15 uur. Je 
kunt iedere week starten. Wel graag inschrijven zodat we weten dat je komt. Tot 
snel op het veld!

MHC de Kikkers
Leeftijd 4 t/m 12 jaar

Wij nemen contact op na inschrijving
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/265467/hockey 

Heb je zin in een leuke teamsport? En wil je plezier en bewegen combineren bij 
de gezelligste club van Nieuw-Vennep? Meld je dan aan voor 3 gratis proeflessen! 
En neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee! Ben je daarna enthousiast 
geworden, dan word je na je inschrijving zo snel mogelijk ingedeeld in een team.
Meer informatie is te vinden op www.kikkers.com

MHC. De Reigers
Leeftijd 4 t/m 12 jaar

Wij nemen contact op na inschrijving
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/171561/hockey 

Kom jij ook hockeyen bij MHC De Reigers? Wil je lekker sporten met 
leeftijdsgenoten en coole moves leren van de beste trainers?
Kom dan gratis kennismaken met onze gezellige hockeyvereniging in Hoofddorp. 
Neem je vriendje, vriendinnetje, of klasgenootje gerust mee en ontdek zelf hoe 
leuk deze sport is.
Je mag 2 keer gratis komen proeftrainen. Daarna kun je ook nog eenmalig een 
strippenkaart aanschaffen voor een aantal extra trainingen.
Voor meer informatie kun je terecht op onze website: www.mhcdereigers.nl
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JUDO
Judo Yushi
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar

Wij nemen contact op na inschrijving 
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/263232/judo 

Judo bij Judo Yushi is voor iedereen; zowel voor jongens als voor meisjes en voor 
alle leeftijden. Bij Judo Yushi staan we voor veilig en deskundig judo onderwijs met 
een breed aanbod. Judo is bij uitstek de sport om: vertrouwen op te bouwen met 
elkaar en je zelfvertrouwen te vergroten, samenwerking te bevorderen, coördinatie, 
motorische, balans- en valvaardigheden te ontwikkelen.

Judo Yushi biedt: tuimeljudo vanaf 2,5 jaar, kleuterjudo vanaf 4 jaar en jeugdjudo 
vanaf 6 jaar. Naast de recreatieve lessen heeft Judo Yushi wedstrijdjudo op 
alle niveaus. Judo Yushi is officieel Topsport Talentpartner van de Judo Bond 
Nederland.
Bij Judo Yushi kun je terecht in Nieuw-Vennep, Hoofddorp (Floriande), 
Badhoevedorp en Osdorp.

Kom ook op judo bij Judo Yushi en start met een kennismakingsproefmaand. 

KICKBOKSEN
GYM Hoofddorp
Leeftijd: 6 t/m 12 jaar

Wij nemen contact op na inschrijving
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/253250/kickboksen 

Discipline, motorisch vaardigheden en techniek, winnaarsmentaliteit kweken, 
respect voor elkaar, niet opgeven en trainen met plezier komen tijdens onze lessen 
allemaal aan bod!

Onze jeugdlessen worden aangeboden van maandag tm zaterdag in verschillende 
leeftijd en niveau groepen . Neem contact met ons op om een dag en tijd in te 
plannen zodat uw kind in de juiste leeftijd en niveau groep zal deelnemen. Neem 
contact op via info@gymhoofddorp.nl
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KRAV MAGA (ZELFVERDEDIGING)
Protect Invest Haarlemmermeer
Leeftijd: 6 t/m 12 jaar

Wij nemen contact op na inschrijving
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/261685/krav-maga-zelfverdediging 

Met Krav Maga leer je jezelf verdedigen. Je leert voor jezelf op te komen, 
bijvoorbeeld wanneer je gepest wordt of in een vechtpartijtje belandt. Wanneer er 
gevaar dreigt, weet je door Krav Maga ook wat je moet doen. Denk maar eens aan 
een engerd die op straat op je afkomt. Met het zelfvertrouwen dat je door Krav 
Maga krijgt, lopen ze voortaan met een boog om je heen!
Zeg maar tegen je ouders dat Krav Maga je alerter en weerbaarder maakt en ook 
bijdraagt aan je sociale vaardigheden, discipline en respect. Dan mag je er vast op!

Kom je een gratis proefles volgen?

LESROOSTER
Maandag 17:30-18:30 | Jeugd 7-11 jaar
Maandag 18:30-19:30 | Jeugd 12-17 jaar

MINI’S HANDBAL KENNISMAKING
S.V. DSOV
Leeftijd: 4 en 5 jaar

Wij nemen contact op na inschrijving
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/262888/minis-handbal-kennismaking 

Wilt uw kleuter naast klimmen en klauteren ook lekker vaker spelen met een bal?
Meld hem/haar dan aan voor het mini’s handbal bij DSOV Vijfhuizen in 
samenwerking met basisschool de Vijfsprong!
• Kinderen van groep 1 & 2
• De handbal lessen worden gegeven bij DSOV
• Ouders zijn welkom
• Schoolvakanties uitgezonderd
• Gratis drie proeflessen
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MINI’S VOETBAL KENNISMAKING
S.V. DSOV
Leeftijd: 4 en 5 jaar

Wij nemen contact op na inschrijving
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/261518/minis-voetbal-kennismaking 

Wilt uw kleuter naast klimmen en klauteren ook lekker vaker spelen met een bal?
Meld hem/haar dan aan voor het mini’s handbal bij DSOV Vijfhuizen in 
samenwerking met basisschool de Vijfsprong!
• Kinderen van groep 1 & 2
• De handbal lessen worden gegeven bij DSOV
• Ouders zijn welkom
• Schoolvakanties uitgezonderd
• Gratis drie proeflessen

SCOUTING
Scouting Rijnlandgroep

Lekker samen buitenspelen en allerlei avonturen beleven. Dat is wat we elke 
zaterdag doen bij Scouting Rijnlandgroep in Zwanenburg.
Voor elke leeftijdsgroep biedt onze vereniging een leuk en gevarieerd aanbod. 
Onze vrijwilligers vinden het leuk om samen met de kinderen sportieve, creatieve 
en uitdagende activiteiten te ondernemen. Veel van onze activiteiten zijn outdoor, 
maar ook knutselen, koken en allerlei spelletjes staan op ons programma. Goed 
voor de ontwikkeling, maar vooral een ontzettend leuke tijdsbesteding. Kortom: 
gevarieerd, super gezellig en ook nog eens leerzaam! Kijk op onze website voor 
meer informatie!
Na aanmelding brengen we je in contact met de leiding van de leeftijdsgroep om 
een aantal keer mee te doen.
Zien we jou binnenkort bij Scouting?

38

https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/261518/minis-voetbal-kennismaking


JEUGD TOT 18 JAAR

MOTORISCHE REMEDIAL TEACHING
Team Sportservice Haarlemmermeer
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar

Wij nemen contact op na inschrijving
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/267043/motorische-remedial-teaching 

Motorische Remedial Teaching (MRT) is een zorgles voor kinderen in de leeftijd 
van 4 t/m 12 jaar, die op het gebied van bewegen, spelen en sporten moeite 
ervaren en extra ondersteuning kunnen gebruiken in hun motorische ontwikkeling.

Het doel van MRT is om kinderen weer plezier in bewegen te laten ervaren en 
de motorische achterstand te verkleinen. Hierdoor kunnen de kinderen met 
zelfvertrouwen deelnemen aan activiteiten tijdens de gymles, op het schoolplein 
en het spelen op straat.

Gedurende een periode van twaalf weken bewegen en spelen de kinderen één 
keer per week in een groep van maximaal 8 kinderen.

Schrijf je in en wij nemen contact met je op.

PROEFTRAINING VOLLEYBAL
Volleybalvereniging Haarlemmermeer Zuid (VHZ)
Leeftijd: 13 t/m 17 jaar.

Wij nemen contact op na inschrijving
13 t/m 17 jaar: https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/259918/proeftraining-volleybal 

Volleybal iets voor jou? Zeker wel! Kom het vier keer gratis proberen op dinsdag 
in Nieuw Vennep. Trek sportieve kleding en sportschoenen aan en vergeet je flesje 
water niet. Wij hebben gezellige teams op verschillende niveaus, dus er is altijd een 
leuk team voor je te vinden. Bij inschrijving via Noord-Holland actief ontvang je 
een mail van ons, zodat we kunnen bepalen bij welk team je het beste kan komen 
proeftrainen. Daarin lees je dan ook de precieze tijden en de locatie. Zien we je 
snel?
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ROEIEN
Roeivereniging Iris
Leeftijd: 9 t/m 12 jaar

Wij nemen contact op na inschrijving
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/184239/roeien 

Beste jongens en meisjes. We snappen dat je misschien niet weet wat je kunt 
verwachten als je gaat leren roeien daarom leggen we het aan je uit. Vanaf 9 jaar 
kan je bij ons leren roeien (je moet wel je zwemdiploma hebben gehaald). Je 
leert samen met ander jongens en meisjes roeien in een roeiboot waar je met z’n 
tweeën, vieren of alleen in zit. Als je wat ouder wordt kan je zelfs met z’n achten 
in 1 boot roeien! We trainen eerst om het te leren, daarna kan je meedoen met 
wedstrijden in de buurt. Behalve roeien doen we ook andere sportieve spelletjes 
op het water en hebben we een aantal jeugdfeestjes per jaar. Benieuwd? Schrijf je 
in voor 4 kennismakingslessen..
De beste tijd om te starten is van 1 september tot 1 november en dan weer van 1 
april tot 1 september

SCOUTING
Scouting Riinlandgroep Zwanenburg
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar

Wij nemen contact op na inschrijving
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/188535/scouting 

Lekker samen buitenspelen en allerlei avonturen beleven. Dat is wat we elke 
zaterdag doen bij Scouting Rijnlandgroep in Zwanenburg.
Voor elke leeftijdsgroep biedt onze vereniging een leuk en gevarieerd aanbod. 
Onze vrijwilligers vinden het leuk om samen met de kinderen sportieve, creatieve 
en uitdagende activiteiten te ondernemen. Veel van onze activiteiten zijn outdoor, 
maar ook knutselen, koken en allerlei spelletjes staan op ons programma. Goed 
voor de ontwikkeling, maar vooral een ontzettend leuke tijdsbesteding. Kortom: 
gevarieerd, super gezellig en ook nog eens leerzaam!
Kijk op onze website voor meer informatie!
Na aanmelding brengen we je in contact met de leiding van de leeftijdsgroep om 
een aantal keer mee te doen.
Zien we jou binnenkort bij Scouting?
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JEUGD TOT 18 JAAR

SCOUTING/ BEVERS
Scouthoeve
Leeftijd: 4 t/m 7 jaar

Wij nemen contact op na inschrijving
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/183770/scouting-bevers 

Zit je in groep 1, 2 of 3 en vind je het leuk om samen leuke dingen te beleven? 
Samen met vriendjes, vriendinnetjes, Stuiter, Sterre en Steven Stroom en alle 
andere bewoners van Hotsjietonia beleven de bevers bij Scouting iedere week de 
leukste en spannendste avonturen. Elk themafiguur staat voor een ander scouting 
onderdeel. Met Stanley Stekker doen de bevers heel veel speurtochten en met 
Keet Kleur gaan ze juist lekker knutselen. Elke opkomst zorgen we voor een 
gevarieerd programma zodat iedereen mee kan doen.
Het is altijd feest bij de bevers!
De bevers komen bij elkaar op zaterdag van 10.00-12.00 uur.
Zien we je dan?

SCOUTING/ DOLFIJN
Scouthoeve
Leeftijd: 7 t/m 10 jaar

Wij nemen contact op na inschrijving
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/183710/scouting-dolfijnen 

Zit je in groep 4, 5 of 6 en vind je het leuk om elke week leuke activiteiten samen 
te doen? Vind je het leuk om in de zomermaanden om de week te gaan zeilen? 
Dan zijn de dolfijnen misschien wel iets voor jou! Maar wat doen de dolfijnen nog 
meer voor spannende dingen? Ze helpen Sinterklaas met surprises maken, hebben 
een echte kerstbrunch, hebben zelf een lichtje in elkaar gesoldeerd, een discofeest 
georganiseerd en gaan op kamp. Lijken dit je nu allemaal hele gave dingen en ben 
je tussen de 7 en 12 jaar kom dan eens langs, wij zijn er!
De dolfijnen komen bij elkaar op zaterdag van 10.00-12.00 uur.
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SCOUTING/ SCOUTS 
Scouthoeve
Leeftijd 11 t/m 15 jaar

Wij nemen contact op na inschrijving
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/183737/scouting-scouts 

Ben je tussen de 11 en 15 jaar dan bieden de scouts leuke uitdagingen voor jou!
Van april t/m eind september gaan zij wekelijks zeilen en wordt het zeilen je 
spelenderwijs geleerd. Niet alleen maar zeilen, ook doen ze uitdagende spellen op 
en rond het water.
Scouting betekent natuurlijk ook veel kampjes maken en meedoen met 
wedstrijden. Ieder jaar nemen de scouts deel aan de Regionale Scouting 
Wedstrijden (Paroba) in het Amsterdamse bos, de Zwemwedstrijden in 
Amstelveen en met de Roei- Zeil- en Wrikwedstrijden op de Bosbaan.
Als hoogtepunt hebben de scouts iedere zomer hét zomerkamp. Dan gaan ze een 
week weg met de boten ergens in Nederland om dan een week lang lol te hebben.
De scouts draaien iedere zaterdag opkomst van 13.00-17.00 uur en in de winter tot 
16.00 uur

TAFELTENNIS
Hoofddorpse Tafeltennis Club (HTC)
Leeftijd: 10 jaar

Wij nemen contact op na inschrijving
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/264006/tafeltennis 

Kom lekker tafeltennissen bij HTC te Hoofddorp, niet alleen om lekker bezig te zijn, 
je kunt ook lekker onder begeleiding komen trainen.
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TENNIS
Tennisvereniging Hoofddorp
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar

Wij nemen contact op na inschrijving
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/273224/tennis 

Elke woensdag middag (uitgezonderd de schoolvakanties en feestdagen) 
organiseren wij een Tennis Spel Activiteit (TSA). Dit is een leuke en gezellige 
gelegenheid om kennis te maken met de tennissport. Deze TSA staat in het teken 
van spelenderwijs leren tennissen. Hierbij wordt aandacht besteed aan motoriek, 
conditie en spel. Je hoeft nog geen ervaring te hebben met tennis, de spellen zijn 
voor alle niveaus geschikt.
Je mag 3 x gratis meedoen. Daarna beslis je of je de reguliere lessen wilt volgen. 
Kinderen van 4 t/m 8 jaar zijn welkom van 14:30 tot 15:30 uur.
Kinderen van 9 t/m 13 jaar zijn welkom van 15:30 tot 16:30 uur. Van 1 oktober t/m 31 
maart in de Dik Trom Hal.
Van 1 april t/m 30 september buiten bij TV Hoofddorp. Bij regen wordt er 
uitgeweken naar de Dik Trom Hal. 
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VOETBAL
FC VVC
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar

Wij nemen contact op na inschrijving
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/259806/voetbal 

Maak gratis kennis met voetbal en schrijf te in voor een aantal proeftrainingen. Je 
bent al welkom vanaf 3.5 jaar!!!! 

S.V. DSOV
Leeftijd: 6 t/m 12 jaar

Wij nemen contact op na inschrijving
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/261532/voetbal 

Ben jij een jongen of een meisje in groep 3 t/m 8 die voetballen eigenlijk wel heel 
erg leuk lijkt maar heb je de stap nog niet durven nemen?
Kom dan is op proeftraining bij DSOV Vijfhuizen! DSOV staat bekend als een 
gezellige dorpsvereniging waar plek is voor iedereen.
Je kunt in vrijwel alle leeftijdscategorieën tot wel drie keer gratis mee trainen om 
te kijken of het voetbal iets voor jou is.
Zodra je bent aangemeld zullen we voor jou een leuk team uitzoeken om mee te 
trainen met daarbij een goede trainer.

SV Hoofddorp
Leeftijd: 13 t/m 17.

Wij nemen contact op na inschrijving 
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/259747/voetbal 

Kom je ook voetballen bij SV Hoofddorp?
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SV Overbos
Leeftijd 0 t/m 3 jaar

Wij nemen contact op na inschrijving
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/257228/voetbal 

Heeft u een actief peutermeisje óf -jongen (2 t/m 4 jaar oud) dat dol is op 
bewegen en leuke spelletjes? Meld hem/haar dan nu aan voor peutervoetbal van 
sv Overbos en basisschool de Regenboog!
• Elke vrijdag van 15:15 tot 15:45 uur (2 jarigen)
• of 15:45 tot 16:15 uur (3 jarigen)
• Niet in de schoolvakanties);
• De voetballessen zijn binnen in de speelzaal van basisschool de Regenboog;
• Ouders mogen kijken;
• De voetballessen zijn
GRATIS!

SV Overbos
Leeftijd: Alle leeftijden

Wij nemen contact op na inschrijving
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/257207/voetbal 

Heb jij het nou altijd al leuk gevonden om te leren voetballen of kan je het al en 
ben je opzoek naar een leuk en gezellig team? Dan nodigt sv Ovebos je hierbij 
uit voor een gratis proeftraining. sv Overbos staat bekend om de meest gezellige 
club van Hoofddorp. We hebben aanbod voor iedereen. Van de mini’s tot Walking 
Football en 2 G-teams. Iedereen is bij onze club gelijk en daarom mogen al onze 
team twee keer in de week trainen.
Wil jij deel uit gaan maken van deze gezellige club? Meld je dan nu aan voor onze 
proeftrainingen en beleef zelf hoe leuk het is!

SV Spaarnwoude
Leeftijd: 5 t/m 12 jaar

Wij nemen contact op na inschrijving
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/264972/voetbal

Ben jij een groot voetballiefhebber of zou je het een keer willen proberen en 
woon je in Spaarndam of omstreken: kom vrijblijvend een keertje proeftrainen. We 
hebben in verschillende jeugdteams nog ruimte voor versterking. Meld je bij ons 
aan en we deken de specifieke info van het betreffende team. 
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VOLLEYBAL
Volleybal Club Hoofddorp
Leeftijd: 6 t/m 12 jaar

Wij nemen contact op na inschrijving
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/172421/volleybal 

De bal bij de tegenstander op de grond krijgen, het liefst met een hele harde 
smash! De tegenstander denkt al een punt te maken, maar jij haalt de bal nog 
net van de grond. Samenwerken met je team, samen heel hard juichen als er 
een punt wordt gemaakt, met elkaar manieren bedenken hoe je een punt kan 
scoren. Volleybal is een echte teamsport, maar ook snelheid, sprongkracht en 
uithoudingsvermogen zijn super belangrijk.
Het is ook nog eens enorm leuk om samen met leeftijdsgenoten op je eigen niveau 
gezellig te kunnen sporten.
Wil je het een keer proberen? Dat kan! Meld je bij ons aan! En een vriendje of 
vriendinnetje meenemen kan natuurlijk ook, wel zo gezellig!

WATERPOLO
ZPCH Waterpolo
Leeftijd: 7 t/m 12 jaar

Wij nemen contact op na inschrijving
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/265391/waterpolo 

Denk je dat waterpolo dé sport voor jou is? Meld je dan aan voor onze proeflessen.

Ieder kind heeft recht op vier gratis proeflessen. Opgeven is nodig zodat 
wij weten op hoeveel proefleskinderen we kunnen rekenen. Stuur je bericht 
onder vermelding van voornaam, achternaam en leeftijd kind. Je ontvangt een 
bevestigingsmail met daarin datum, plaats en tijdstip van verzamelen.

Hopelijk tot snel
Waterpolo commissie ZPCH 
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ACTIVITEITEN 
VOLWASSENEN 18+
 

YOGA & STRETCHING
Dance & Ballet Company – Zuiver-Yoga
Leeftijd: 18+
Datum: 18 september van 10.00 – 11.00 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/264082/yoga-stretching 

Losse zondagochtend les met relaxte stretch en yogabeoefening.
Deze les staat op zichzelf en hoort tot ons zondagochtend aanbod: open voor 
ieder en continue wisseling van gastdocenten.

BEWEEGKENNISMAKING
Team Sportservice Haarlemmermeer
Leeftijd: 18 t/m 65 jaar
Datum: 19 September van 19.00 – 20.00 uur.
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/283926/beweegkennismaking

Is starten met bewegen lastig? Weet je niet wat bij je past? Of wil je graag 
iedere week iets anders doen? Dan is de Beweegkennismaking de oplossing. Op 
maandagavond van 19:00 tot 20:00 organiseren wij een wekelijkse groepsles 
met gevarieerd aanbod. De les wordt gegeven door een sportcoach van Team 
Sportservice. Iedereen kan op zijn/haar eigen niveau meedoen aan de beweegles.

Wil je het eerst een keer vrijblijvend uitproberen? Dat is mogelijk! Stuur dan een 
mail naar evanleth@teamsportservice.nl en benoem dat je graag een keer wilt 
meedoen. Als het dan goed bevalt kun jij je later inschrijven voor het gehele les 
blok.
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VOLWASSENEN

BEWEEGLES VOOR MANNEN EN VROUWEN
Team Sportservice Haarlemmermeer
Leeftijd: 55+
Datum: 19 september van 13.00 – 14.00 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/287483/beweegles-mannen-en-vrouwen 

Doe mee met de Beweegles voor mannen en vrouwen en voel je fitter. In deze 
groepsles beweeg je op jouw niveau en beleef je plezier met beweeg- en 
spelvormen. De training zal o.a. bestaan uit een warming-up, spierversterkende 
oefeningen en een cooling-down. 

HONKBAL/SOFTBAL
Vennep Flyers
Leeftijd: 18 t/m 65 jaar
Datum: 20 september
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/259116/honkbal-softbal 

Kom gezellig een keertje meetrainen met de sport voor iedereen en op alle 
niveau’s. Honk- en softbal is voor het hele gezin! Een gezellige respectvolle sfeer in 
het veld en langs de lijn.

WANDELEN VOOR VROUWEN OVERBOS
Team Sportservice Haarlemmermeer
Leeftijd: 18 t/m 65 jaar
Datum: 20 september van 08.45 – 09.45 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/251651/wandelen-voor-vrouwen-overbos 

Doe jij mee met wandelen voor vrouwen?
Wil jij graag meer bewegen, nieuwe mensen ontmoeten en de omgeving 
ontdekken? Vanaf dinsdag 24 mei start vanaf buurthuis De Boskern een 
wandelgroep voor vrouwen. Onder begeleiding van een vrouwelijke sportcoach 
van Team Sportservice Haarlemmermeer ga je wekelijks een uur wandelen in de 
omgeving van Overbos. Het wandelen is gratis en ervaring is niet nodig. Kom je 
met ons meedoen?
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VOLWASSENEN

BEWEEGLES VOOR VROUWEN OVERBOS
Team Sportservice Haarlemmermeer
Leeftijd: 18 t/m 65 jaar
Datum: 21 september van 09.00 – 10.00 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/283334/beweegles-voor-vrouwen-overbos 

Wil jij graag meer bewegen en nieuwe mensen ontmoeten? Vanaf woensdag 7 
september start de Beweegles voor vrouwen in Overbos! Dit is een gevarieerde 
les speciaal voor vrouwen onder begeleiding van een vrouwelijke sportcoach 
van Team Sportservice. De les zal bestaan uit een warming-up, kracht, conditie, 
spelvormen en een cooling-down. De beweegles is gratis en ervaring is niet nodig! 
Kom jij met ons meedoen?

Wil je het eens uitproberen zonder inschrijving? Kom dan gewoon langs!
Voor vragen kun je contact opnemen met Esmée door te mailen naar evanleth@
teamsportservice.nl of bel naar 023-2055500.
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DYNAMIC TENNIS
Team Sportservice Haarlemmermeer
Leeftijd: 18 t/m 65 jaar
Datum: 21 September van 20.30 – 21.30 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/277327/dynamic-tennis 

Als eerste biedt Team Sportservice Haarlemmermeer in de regio de racketsport 
Dynamic Tennis aan. Dynamic Tennis speel je in twee- of viertallen waarbij je om 
de beurt de bal slaat. Het racket en het speelveld zijn kleiner en je speelt met 
een foambal. Het is een sportles waaraan iedereen – beginnende en geoefende 
sporters – op z’n eigen niveau kan deelnemen.

WANDELEN VOOR VROUWEN GRAAN VOOR VISCH
Team Sportservice Haarlemmermeer
Leeftijd: 18 t/m 65 jaar
Datum: 21 september van 08.45 – 09.45 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/250868/wandelen-voor-vrouwen-graan-voor-visch 

Doe jij mee met wandelen voor vrouwen?
Wil jij graag meer bewegen, nieuwe mensen ontmoeten en de omgeving 
ontdekken? Vanaf woensdag 18 mei start vanaf buurthuis de nieuwe Silo (gelegen 
naast IKC Wereldwijs) een wandelgroep voor vrouwen. Onder begeleiding van een 
vrouwelijke sportcoach van Team Sportservice Haarlemmermeer ga je wekelijks 
een uur wandelen in de omgeving van Graan voor Visch. Het wandelen is gratis en 
ervaring is niet nodig. Kom je met ons meedoen?

YOGA & MEDITATIE
Dance & Ballet Company – Zuiver-Yoga
Leeftijd: 18 t/m 65 jaar
Datum: 22 september van 19.00 – 20.00 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/264128/yoga-meditatie 

Yoga les met aandacht specifiek op meditatie. Doormiddel van zachte yoga 
beoefening wordt de nadruk gelegd op mindfullness en dat helpt mensen de dag 
van zich af te laten glijden. Goede les om in te stappen, perfecte les in combinatie 
met de dinsdag 20:30.

VOLWASSENEN
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JAZZ TECHNIEK
Dance & Ballet Company – Zuiver-Yoga
Leeftijd: 26 t/m 65 jaar.
Datum: 22 september van 20.00 – 21.00 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/264121/jazz-techniek 

Starters les voor volwassenen met enige uitdaging. Gezellig, fijne groep, super 
muziek en lekker dansen!

BEWEEGLES VOOR VROUWEN IN GRAAN VOOR VISCH
Team Sportservice Haarlemmermeer
Leeftijd: 18 t/m 65 jaar
Datum: 23 september van 10.15 – 11.15 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/283089/beweegles-voor-vrouwen-in-graan-voor-visch 

Wil jij graag meer bewegen en nieuwe mensen ontmoeten? Vanaf vrijdag 9 
september start de Beweegles voor vrouwen in Graan voor Visch! Dit is een 
gevarieerde les speciaal voor vrouwen onder begeleiding van een vrouwelijke 
sportcoach van 24Fit Boutique in samenwerking met Team Sportservice. De les zal 
bestaan uit een warming-up, wekelijkse verschillende oefeningen gericht op kracht 
en conditie en een cooling-down. De beweegles is gratis en ervaring is niet nodig! 
Kom jij met ons meedoen?

Wil je het eens uitproberen zonder inschrijving? Kom dan gewoon langs!
Voor vragen kun je contact opnemen met Esmée door te mailen naar evanleth@
teamsportservice.nl of bel naar 023-2055500.

HIPHOP CHOREO
Dance & Ballet Company – Zuiver-Yoga
Leeftijd: 18+
Datum: 25 september van 10.00 – 11.00 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/264087/hiphop-choreo 

Deze les staat op zichzelf en hoort tot ons zondagochtend aanbod: open voor 
ieder en continue wisseling van gastdocenten.
Hiphop Choreo voor volwassenen: gewoon lekker dansen en je zondag starten! 
Level: intermediate.

VOLWASSENEN
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VOLWASSENEN

MODERNE DANS & CONTEMORARY
Dance & Ballet Company – Zuiver-Yoga
Leeftijd 18 t/m 34 jaar
Datum: 25 september van 18.00 – 19.00 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/264046/moderne-dans-contemporary-13 

Contemporary is een meer technische les voor tieners met veel aandacht voor 
pirouettes en sprongen. Naast een warming-up met aandacht voor techniek en 
spieropbouwende oefeningen, is er ruim de tijd voor een leschoreo. Deze les 
omschrijft zich het beste als combinatie tussen jazz en modern: een fijne stijl van 
de docent met oog voor detail en techniek. 

HIPHOP VOLWASSENEN
Dance & Ballet Company – Zuiver-Yoga
Leeftijd 18 t/m 55 jaar
Datum: 25 september van 20.00 – 21.00 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/264103/hiphop-volwassenen 

Les voor mensen MET achtergrond. Dus uitdaging en vaart. Dans je graag maar 
nog nooit hiphop gedaan? Dat geeft niet. De groep is gemêleerd en gezellig, ieder 
wordt gezien. Maar: wel vaart dus je hersenen moeten in dans-modus staan!

FIT ATHLETICS
Atletiek vereniging Haarlemmermeer
Leeftijd: 18 t/m 65 jaar

Wij nemen contact op na inschrijving
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/278705/fit-athletics 

Kom 2 gratis proeflessen Fit Athletics doen!
Een geheel nieuwe, wekelijkse training waarin de nadruk ligt op atletiekonderdelen 
in het algemeen. De training richt zich op volwassen deelnemers (vanaf 30 jaar) 
met weinig atletiek ervaring, waarbij fitheid en plezier de boventoon voeren. 
Iedereen kan op haar eigen niveau sporten.
De training vindt plaats op de vernieuwde atletiekbaan van AVH, op het 
Arnolduspark te Hoofddorp. Op deze locatie kunnen wij gebruik maken van alle 
aanwezige faciliteiten - zoals de officiële cirkelbaan, springmatten en materiaal - en 
vindt de training plaats onder begeleiding van opgeleide atletiektrainers.

De lessen bestaan uit een warming-up, krachttraining, twee atletiekonderdelen en 
cooling- down. De atletiekonderdelen bestaan uit rennen, springen en werpen.
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VOLWASSENEN

JEU-DE-BOULES
Sporting Badhoevedorp
Leeftijd: 18 t/m 65 jaar

Wij nemen contact op na inschrijving
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/249106/jeu-de-boules 

kom kennismaken met jeu-de-boules tijdens onze clubdagen, zaterdagmiddag of 
woensdagmiddag of dinsdagavond. Doe mee en ervaar de sport.

PROEFTRAINING VOLLEYBAL
Volleybalvereniging Haarlemmermeer Zuid (VHZ)
Leeftijd: 18 t/m 65 jaar.

Wij nemen contact op na inschrijving
18 t./m 65 jaar: https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/259885/proeftraining-volleybal 

Volleybal iets voor jou? Zeker wel! Kom het vier keer gratis proberen op dinsdag 
in Nieuw Vennep. Trek sportieve kleding en sportschoenen aan en vergeet je flesje 
water niet. Wij hebben gezellige teams op verschillende niveaus, dus er is altijd een 
leuk team voor je te vinden. Bij inschrijving via Noord-Holland actief ontvang je 
een mail van ons, zodat we kunnen bepalen bij welk team je het beste kan komen 
proeftrainen. Daarin lees je dan ook de precieze tijden en de locatie. Zien we je snel?
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VOETBAL
SV Hoofddorp
Leeftijd: 18 t/m 34 jaar.

Wij nemen contact op na inschrijving 
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/259747/voetbal 

Kom je ook voetballen bij SV Hoofddorp?
SV Overbos
Leeftijd: Alle leeftijden

Wij nemen contact op na inschrijving
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/257207/voetbal 

Heb jij het nou altijd al leuk gevonden om te leren voetballen of kan je het al en 
ben je opzoek naar een leuk en gezellig team? Dan nodigt sv Ovebos je hierbij 
uit voor een gratis proeftraining. sv Overbos staat bekend om de meest gezellige 
club van Hoofddorp. We hebben aanbod voor iedereen. Van de mini’s tot Walking 
Football en 2 G-teams. Iedereen is bij onze club gelijk en daarom mogen al onze 
team twee keer in de week trainen.
Wil jij deel uit gaan maken van deze gezellige club? Meld je dan nu aan voor onze 
proeftrainingen en beleef zelf hoe leuk het is!

TAFELTENNIS IN ’T KATTEGAT
Zin om recreatief te tafeltennissen? Dat kan in ’t Kattegat. Wekelijks op maandag 
van 9.00 – 12.00 uur en donderdag van 19.00 – 22.30 uur. Je bent van harte 
welkom! 
https://www.stichtingmaatvast.nl/activities/tafeltennissen-in-t-kattegat/ 

INLOOPBILJART IN D’OUDE WATERWOLF
Kom eens binnenlopen voor een potje biljard op donderdagen van 19.30 – 22.00 
uur. Gezellig met dorpsgenoten een potje spelen en napraten.
https://www.stichtingmaatvast.nl/activities/inloopbiljart-in-de-de-oude-waterwolf/ 
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AVOND YOGA IN DE BOSKERN
Iedere woensdag- en donderdagavond om 19.30 uur zijn er yogalessen onder 
leiding van Dennis de Greef. Je kunt een proefles boeken voor € 5,00. Reguliere 
lessen zijn € 7,50. Meer informatie en aanmelden kan rechtstreeks bij Dennis via de 
mail of telefonisch via 06 – 82 72 0269. 
https://www.stichtingmaatvast.nl/activities/avond-yoga-in-de-boskern/ 

DARTEN IN DE BOSKERN
Gezelligheid en ontspanning staan voorop tijdens de dartavond op 
donderdagavond in De Boskern. Eigen darts zijn niet per se nodig, die worden je 
met plezier geleend. Iedereen is welkom vanaf 20.00 uur.
https://www.stichtingmaatvast.nl/activities/darten-in-de-boskern/ 

BILJARTEN MET RBCH
Op maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend biljarten leden van de 
biljartclub RBCH in wijkcentrum ’t Kattegat. Interesse om aan te sluiten? Je bent 
van harte welkom een keer te komen kijken.
https://www.stichtingmaatvast.nl/activities/biljarten-in-t-kattegat/ 

TAI CHI IN ’T RIETLAND
Voor fitheid en welzijn voor volwassenen en senioren. De les bedracht 60 minuten 
op maandag van 11.00 – 12.00 uur en vrijdag van 09.45 – 10.45 uur in ’t Rietland. 
Meer info over prijs en lessen kunt u krijgen bij de docent de heer R. van de Berg, 
tel. 020 – 65 96 914
https://www.stichtingmaatvast.nl/activities/tai-chi-in-t-rietland/ 

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN IN HET CONTACT
55-plussers kunnen elke vrijdagochtend (ook in de vakantie) meedoen met het 
Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) in Buurthuis Het Contact. Na het MBvO is 
er tijd voor koffie/thee. Samen bewegen is van 10.15 – 11.00 uur. Deelname is € 1,50 
euro per keer, maar wie een kaart heeft voor les en koffie betaalt € 1,20 per keer. 
Betalen in Het Contact. Voor meer informatie kan je mailen naar beheerder Bianca 
van der Meer. 
https://www.stichtingmaatvast.nl/activities/meer-bewegen-voor-ouderen-in-het-contact/ 
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VOLWASSENEN

ZUMBA IN ’T KATTEGAT
Iedere vrijdagochtend van 10.30 – 11.30 uur kunnen volwassen terecht in 
wijkcentrum ’t Kattegat in Hoofddorp voor een Zumbales. Aansluitend van 11.45 – 
12.30 uur is er Zumba voor ouderen. Inmiddels worden de lessen ook aangeboden 
op de maandagavond van 18.45 – 19.30 uur en van 19.45 – 20.30 uur. De entreeprijs 
bedraagt € 2,50. Aanmelden kan via mail of gewoon even binnen lopen. https://www.
stichtingmaatvast.nl/activities/zumba-in-t-kattegat-2/ 

LINEDANCEN IN DE VESTE
Kom je ook naar onze linedance ochtend? Iedere vrijdag van 10.30 – 12.30 uur in 
De Veste.
https://www.stichtingmaatvast.nl/activities/linedancen-in-de-veste/ 

GEZOND NATUUR WANDELEN WIJKCENTRUM LINQUENDA
Maandagmorgen is Linquenda het start- en eindpunt van een uurtje 
Gezond Natuur Wandelen, bestemd voor iedereen die met een groep wil 
wandelen. De wandeling zelf is in de regio. De groep verzamelt vanaf 9.30 
uur, de wandeling start om 10.00 uur. Gezelligheid staat voorop tijdens de 
wandeling. Deelname is gratis, drankjes zoals koffie en thee zijn voor eigen 
rekening.
https://www.stichtingmaatvast.nl/activities/gezond-natuur-wandelen-wijkcentrum-linquenda/ 

GEZOND NATUUR WANDELEN DE AMAZONE
Wandelen is een gezonde manier van bewegen. En als je dat dan ook nog eens 
samen doet, wordt het een stuk gezelliger. Start en finish zijn bij wijkcentrum De 
Amazone, op maandagochtend. Verzamelen vanaf 9.30 uur, wandeling begint om 
10.00 uur.
https://www.stichtingmaatvast.nl/activities/gezond-natuur-wandelen-de-amazone/ 

WANDELEN IN LIJNDEN
Liefhebbers van (stevig) wandelen kunnen elke maandagavond meelopen met 
de wandelclub die om 19.30 uur vertrekt vanaf de loopbrug over de Hoofdvaart 
ter hoogte van Hoofdweg 50 (tevens dichtbij dorpshuis De Vluchthaven). Vooraf 

aanmelden is niet nodig. De wandeling duurt ongeveer een uur.
https://www.stichtingmaatvast.nl/activities/wandelen-in-lijnden/   
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ACTIVITEITEN  
OUDEREN 65+ 

BEWEEGLES VOOR MANNEN EN VROUWEN
Team Sportservice Haarlemmermeer
Leeftijd: 65+
Datum: 19 september van 13.00 – 14.00 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/287483/beweegles-mannen-en-vrouwen 

Doe mee met de Beweegles voor mannen en vrouwen en voel je fitter. In deze 
groepsles beweeg je op jouw niveau en beleef je plezier met beweeg- en 
spelvormen. De training zal o.a. bestaan uit een warming-up, spierversterkende 
oefeningen en een cooling-down. 

WANDELEN
Team Sportservice Haarlemmermeer
Leeftijd: 65+
Datum: 21 september van 11.15 – 12.15 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/260954/wandelen 

Meld je nu aan voor de nieuwe wandelactiviteit! Kom wandelen met wandeltrainer 
Ruud, ontmoet je buurtgenoten en ontdek leuke nieuwe routes in je 
woonomgeving. Schrijf je nu snel in want vol=vol.
Tijdens de activiteit verzorgt Ruud spierversterkende oefeningen waar iedereen 
van elk niveau aan mee kan doen. Na de activiteit is er gelegenheid om een kopje 
koffie of thee te drinken. Heb je interesse? een proefles is gratis. Meld je even aan 
via de email bij Daphne Tervelde email: dtervelde@teamsportservice.nl
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OUDEREN 65+

DOORTRAPPEN – FIETSTOCHT RTC HOOFDDORP
Rijwiel Toerclub Hoofddorp
Leeftijd: 65+
Datum: 23 september van 09.30 – 12.00 uur
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/280792/doortrappen-fietstocht-rtc-hoofddorp 

Fietsen is een fijne manier om in beweging, sociaal actief en zelfredzaam te blijven. 
Zeker als we ouder worden. Het programma Doortrappen, Team Sportservice en 
rijwieltourclub Hoofddorp organiseren daarom voor de 3de keer een Doortrappen 
fietstocht. De fietstocht is speciaal bedoeld voor alle 65-plussers die graag nog 
fietsen en nog lang willen blijven fietsen. Op de dag is er aandacht voor de natuur, 
gezondheid, gezelligheid én veiligheid.

Er worden twee mooie fietsroutes uitgezet in en rondom Haarlemmermeer. We 
starten vanaf en finishen bij het sportcomplex Toolenburg. Het zijn routes in eerste 
instantie bedoeld voor fietsers van 65+, maar iedereen is welkom om deze dag 
mee te fietsen.

VOETBAL
SV Overbos
Leeftijd: Alle leeftijden

Wij nemen contact op na inschrijving
https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/257207/voetbal 

Heb jij het nou altijd al leuk gevonden om te leren voetballen of kan je het al en 
ben je opzoek naar een leuk en gezellig team? Dan nodigt sv Ovebos je hierbij 
uit voor een gratis proeftraining. sv Overbos staat bekend om de meest gezellige 
club van Hoofddorp. We hebben aanbod voor iedereen. Van de mini’s tot Walking 
Football en 2 G-teams. Iedereen is bij onze club gelijk en daarom mogen al onze 
team twee keer in de week trainen.
Wil jij deel uit gaan maken van deze gezellige club? Meld je dan nu aan voor onze 
proeftrainingen en beleef zelf hoe leuk het is!

TAFELTENNIS IN ’T KATTEGAT
Zin om recreatief te tafeltennissen? Dat kan in ’t Kattegat. Wekelijks op maandag 
van 9.00 – 12.00 uur en donderdag van 19.00 – 22.30 uur. Je bent van harte 
welkom! 
https://www.stichtingmaatvast.nl/activities/tafeltennissen-in-t-kattegat/ 
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OUDEREN 65+

INLOOPBILJART IN D’OUDE WATERWOLF
Kom eens binnenlopen voor een potje biljard op donderdagen van 19.30 – 22.00 
uur. Gezellig met dorpsgenoten een potje spelen en napraten.
https://www.stichtingmaatvast.nl/activities/inloopbiljart-in-de-de-oude-waterwolf/ 

AVOND YOGA IN DE BOSKERN
Iedere woensdag- en donderdagavond om 19.30 uur zijn er yogalessen onder 
leiding van Dennis de Greef. Je kunt een proefles boeken voor € 5,00. Reguliere 
lessen zijn € 7,50. Meer informatie en aanmelden kan rechtstreeks bij Dennis via de 
mail of telefonisch via 06 – 82 72 0269. 
https://www.stichtingmaatvast.nl/activities/avond-yoga-in-de-boskern/ 

DARTEN IN DE BOSKERN
Gezelligheid en ontspanning staan voorop tijdens de dartavond op 
donderdagavond in De Boskern. Eigen darts zijn niet per se nodig, die worden je 
met plezier geleend. Iedereen is welkom vanaf 20.00 uur.
https://www.stichtingmaatvast.nl/activities/darten-in-de-boskern/ 

BILJARTEN MET RBCH
Op maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend biljarten leden van de 
biljartclub RBCH in wijkcentrum ’t Kattegat. Interesse om aan te sluiten? Je bent 
van harte welkom een keer te komen kijken.
https://www.stichtingmaatvast.nl/activities/biljarten-in-t-kattegat/ 

TAI CHI IN ’T RIETLAND
Voor fitheid en welzijn voor volwassenen en senioren. De les bedracht 60 minuten 
op maandag van 11.00 – 12.00 uur en vrijdag van 09.45 – 10.45 uur in ’t Rietland. 
Meer info over prijs en lessen kunt u krijgen bij de docent de heer R. van de Berg, 
tel. 020 – 65 96 914
https://www.stichtingmaatvast.nl/activities/tai-chi-in-t-rietland/ 
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MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN IN HET CONTACT
55-plussers kunnen elke vrijdagochtend (ook in de vakantie) meedoen met het 
Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) in Buurthuis Het Contact. Na het MBvO is 
er tijd voor koffie/thee. Samen bewegen is van 10.15 – 11.00 uur. Deelname is € 1,50 
euro per keer, maar wie een kaart heeft voor les en koffie betaalt € 1,20 per keer. 
Betalen in Het Contact. Voor meer informatie kan je mailen naar beheerder Bianca 
van der Meer. 
https://www.stichtingmaatvast.nl/activities/meer-bewegen-voor-ouderen-in-het-contact/ 

ZUMBA IN ’T KATTEGAT
Iedere vrijdagochtend van 10.30 – 11.30 uur kunnen volwassen terecht in 
wijkcentrum ’t Kattegat in Hoofddorp voor een Zumbales. Aansluitend van 11.45 – 
12.30 uur is er Zumba voor ouderen. Inmiddels worden de lessen ook aangeboden 
op de maandagavond van 18.45 – 19.30 uur en van 19.45 – 20.30 uur. De entreeprijs 
bedraagt € 2,50. Aanmelden kan via mail of gewoon even binnen lopen. 
https://www.stichtingmaatvast.nl/activities/zumba-in-t-kattegat-2/ 

LINEDANCEN IN DE VESTE
Kom je ook naar onze linedance ochtend? Iedere vrijdag van 10.30 – 12.30 uur in 
De Veste.
https://www.stichtingmaatvast.nl/activities/linedancen-in-de-veste/ 

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN IN DE AMAZONE
Bij Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) wordt er onder deskundige leiding 
en in een ontspannen sfeer aandacht besteed aan (goed) bewegen. Er zijn 
twee groepen op vrijdagochtend. Meer informatie en/of aanmelden via het 
Cursusbureau Maatvast. Via mail of telefonisch via 023 – 82 00 669 / 06 – 28 
53 23 09. Het cursusbureau is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 09.00 – 12.00 uur.
https://www.stichtingmaatvast.nl/activities/meer-bewegen-in-de-amazone/ 
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MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN IN DE BOERDERIJ
Wekelijks ben je welkom bij Meer Bewegen Voor Ouderen (MBvO) Gymnastiek 
op maandag- en vrijdagochtend in wijkcentrum De Boerderij. Onder deskundige 
leiding wordt er bewogen op muziek. Er worden oefeningen op de stoel gedaan 
zodat ook mensen die slecht ter been zijn mee kunnen doen. Aan het eind van 
de les is er een balspel en worden ritmische oefeningen gedaan. Trek je makkelijk 
zittende kleding aan en geschikt schoeisel. Meer informatie en/of aanmelden via 
het Cursusbureau Maatvast. Via mail of telefonisch via 023 – 82 00 669 / 06 – 28 
53 23 09. Het cursusbureau is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 09.00 – 12.00 uur.
https://www.stichtingmaatvast.nl/activities/meer-bewegen-voor-ouderen-in-de-boerderij/ 

GEZOND NATUUR WANDELEN WIJKCENTRUM LINQUENDA
Maandagmorgen is Linquenda het start- en eindpunt van een uurtje Gezond 
Natuur Wandelen, bestemd voor iedereen die met een groep wil wandelen. De 
wandeling zelf is in de regio. De groep verzamelt vanaf 9.30 uur, de wandeling 
start om 10.00 uur. Gezelligheid staat voorop tijdens de wandeling. Deelname is 
gratis, drankjes zoals koffie en thee zijn voor eigen rekening.
https://www.stichtingmaatvast.nl/activities/gezond-natuur-wandelen-wijkcentrum-linquenda/ 

GEZOND NATUUR WANDELEN DE AMAZONE
Wandelen is een gezonde manier van bewegen. En als je dat dan ook nog eens samen 
doet, wordt het een stuk gezelliger. Start en finish zijn bij wijkcentrum De Amazone, 
op maandagochtend. Verzamelen vanaf 9.30 uur, wandeling begint om 10.00 uur.
https://www.stichtingmaatvast.nl/activities/gezond-natuur-wandelen-de-amazone/ 

GYM/MENSENDIECK IN ’T RIETLAND
Kom in ’t Rietland op maandag meebewegen tijdens een uurtje Gym/Mensendieck 
voor senioren. Gymtijden zijn maandag 13.30 tot 14.30 uur en 14.30 tot 15.30 uur. 
Meer informatie en/of aanmelden via het Cursusbureau Maatvast. Via mail of 
telefonisch via 023 – 82 00 669 / 06 – 28 53 23 09. Het cursusbureau is telefonisch 
bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 – 12.00 uur.
https://www.stichtingmaatvast.nl/activities/gym-mensendieck-in-t-rietland/ 

WANDELEN IN LIJNDEN
Liefhebbers van (stevig) wandelen kunnen elke maandagavond meelopen met 
de wandelclub die om 19.30 uur vertrekt vanaf de loopbrug over de Hoofdvaart 
ter hoogte van Hoofdweg 50 (tevens dichtbij dorpshuis De Vluchthaven). Vooraf 
aanmelden is niet nodig. De wandeling duurt ongeveer een uur.
https://www.stichtingmaatvast.nl/activities/wandelen-in-lijnden/
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ACTIVITEITEN 
AANGEPAST SPORTEN

SAMEN SPORTEN- EN SPELDAG
Team Sportservice Haarlemmermeer 
Leeftijd: 4 t/m 18 jaar 
Datum: 18 september van 11.00 – 14.00 uur

Zin in een leuk dagje?

Wat kun je allemaal doen?
- Zelf je eigen smoothie fietsen;
- Lekker samen spelen;
- Levensgrote spellen spelen;
- Samen sporten.

Elk kind met en zonder handicap, diagnose of andere extra’s is welkom. Samen 
plezier maken! We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen op het terrein van 
Jeugdland Nieuw-Vennep van 11.00 tot 14.00 uur. Tot de 18de

INSPIRATIEAVOND AANGEPAST SPORTEN
AmstelveenSport
Leeftijd: Alle leeftijden
Datum: 21 september van 19.00 – 22.00 uur
Nationale Sportweek 2022: Inspiratiesessie Aangepast Sporten - AmstelveenSport 

Tijdens de Nationale Sport Week vindt op woensdagavond 21 september in 
Amstelveen een inspiratieavond aangepast sporten plaats.
De inspiratiesessie Aangepast Sporten zal plaatsvinden van 19:00-22:00 uur in de 
US Open zaal van het NTC.
Luister naar het inspirerende verhaal van een paralympische rolstoelbasketballer. 
Leer van de workshop ‘aangepast sporten, hoe doe je dat?’ vanuit NOC*NSF.
Ervaar hoe het is om te sporten met een visuele beperking tegen spelers uit het 
Nederland Goalball team. En ontmoet andere enthousiastelingen uit de regio die 
zich bezighouden met aangepast sporten.
Heb je vragen over deze activiteit?
Stuur een mail naar Beweegcoach@amstelveensport.nl of bel naar 088 – 85 85 104
Aanmelden voor deze activiteit is verplicht.
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