Kerstvakantie activiteiten!
Deze kerstvakantie organiseren de sportregisseurs van Alkmaar Sport weer heel veel leuke,
sportieve activiteiten waar jij aan mee kunt doen! Als je mee wilt doen moet je je wel altijd
even aanmelden, dat kan via www.alkmaaractief.nl. Zoek op de site de activiteit op en schrijf
je snel in.
Dinsdag 28 december – Sportspektakel in sportcomplex Oosterhout (6-12 jaar, € 3,50)
Heel veel luchtkussens, spelletjes en sportclinics, van 12.30-16.30 uur aan de Vondelstraat.
Woensdag 29 december – Winterbootcamp bij wijkcentrum de Rekere (6-18 jaar)
Gratis, een uur lang uitdagende buitenoefeningen met na afloop spelletjes en een gezonde
snack in het Wijkcentrum. Om 10.30 u (6-10 jr), 11.30 u (10-13 jr), 13.00 u (14-18 jr).
Donderdag 30 december – Sportspektakel in sportcomplex De Meent (6-12 jaar, € 3,50)
Heel veel luchtkussens, spelletjes en sportclinics waaronder turnen, trampolinespringen,
judo, schermen en HipHop, van 10.00-14.00 uur aan de Terborchlaan.
Donderdag 30 december – Zaalvoetbal toernooi in sportcomplex Oosterhout (11-14 jaar)
Doe van 12.30-15.30 uur gratis mee aan het zaalvoetbaltoernooi aan de Vondelstraat.
Vrijdag 31 december - Zaalvoetbal toernooi in sporthal Alkmaar Noord (10-18 jaar)
Kom je uit Alkmaar-Noord? Doe van 14.00-17.00 uur gratis mee, aan de Arubastraat.
Maandag 3 januari – Zaalvoetbal toernooi in wijkcentrum De Oever (vanaf 12 jaar)
Doe van 13.00-16.00 uur gratis mee aan het zaalvoetbaltoernooi aan de Amstelstraat.
Donderdag 6 januari – Nerf Battle in sporthal Hoornse Vaart (8-13 jaar, € 1,-)
Twee uur lang vermaak je je met NERFguns, obstakels en heel veel bewegen. De groep van
8-10 jaar start om 10.00 uur, die van 11-13 jaar om 13.00 uur aan de Hertog Aalbrechtweg.
Donderdag 6 januari – Freerun instuif in sportzaal de Rietschoot (8-13 jaar, € 2,50)
De hele zaal is van 13.00-15.00 ingericht als freerun-parcours, je kunt ook leren slacklinen
van een echte pro in de sporthal aan de Saskerstraat.
Bekijk op de tweede pagina nóg meer activiteiten!

Aanmelden: www.alkmaaractief.nl

Vrijdag 7 januari – Dreumes instuif in sportcomplex De Meent (1-5 jaar, € 4,-)
Leef je een uur lang samen met je (groot)ouder uit op de luchtkussens en bij de vele spelletjes
en ontmoet Freddy Fit, start om 9.30 of 11.00 uur.
Sportclinics verenigingen
De Alkmaarse sportverenigingen verzorgen in de kerstvakantie ook open lessen en open
dagen waar jij (veelal gratis) aan mee kan doen. De sportaanbieders voegen continue nieuwe
lessen toe. Dus blijf de site bezoek en kijk voor het actuele aanbod op www.alkmaaractief.nl.
Dinsdag 28 december – VakantiePRET in sportcomplex De Meent (€ 5,-)
Sport-Z organiseert voor kinderen en jongeren met een beperking,
die bij het reguliere aanbod om wat voor reden dan ook buiten de
boot vallen, óók een activiteit om naar uit te kijken deze vakantie.
Van 10.00-12.30 uur kunnen zij zich uitleven bij dit kleinschalige
sportspektakel aan de Terborchlaan, met luchtkussens, spelletjes
en clinics freerunnen en NERF.
Betalen met de AlkmaarPas
Bij de activiteit op www.alkmaaractief.nl staat waar en hoe je kan betalen. Veelal betaal je
direct bij het inschrijven digitaal. Wil je betalen met het tegoed op je AlkmaarPas? Dat kan!
Neem dan contact op met de sportregisseur die de activiteit organiseert. Dit staat bij de activiteit vermeld op www.alkmaaractief.nl.
Coronamaatregelen
Voor alle activiteiten geldt dat we ons op dat moment aan de dan geldende coronamaatregelen houden zoals die ook te vinden zijn op de site van de Rijksoverheid.

Sportregisseurs
Heb je een vraag over sporten in het algemeen? Zoek je een sport of kan je de sportlessen
niet betalen? Neem contact op met de sportregisseur in jouw wijk:
Britt Klooster - Alkmaar West en Alkmaar Oost
b.klooster@alkmaarsport.nl / 06 14418527
Yuri Cornelisse - Alkmaar Noord en Landelijk Alkmaar
y.cornelisse@alkmaarsport.nl / 06 34164117
Thyrvi van Roosendaal - Alkmaar Zuid
t.vanroosendaal@alkmaarsport.nl / 06 43040990

Aanmelden: www.alkmaaractief.nl

