
In de kerstvakantie organiseren wij samen met de 
sportverenigingen ‘Kies voor Sport’ in Maasgouw. 

 
Waar vindt “Kies voor Sport” plaats: 

 Vrijdag 28 december 2018 Maasbracht 
Locatie: Sporthal Andreashal, Europlein 7 

 Donderdag 3 januari 2019 Heel 
Locatie: Reutsdael, Sportparklaan 60 

 
Programma beide dagen: 

 Ontvangst alle kinderen: 9.00-9.15 uur 

 Opening ‘Kies voor Sport’ alle kinderen: 9.15-9.25 uur 

 Clinics groep 1-2: 9.30-12.30 uur 

 Clinics groep 3 t/m 8: 9.30-12.15 uur 

 Let op: 10:45-11:00 uur pauze! (water en fruit door JOGG) 

 Groep 3 t/m 8 12:15-12:30 uur gezamenlijk afsluitend spel. 

 Afsluiting ‘Kies voor Sport’ alle kinderen: 12.30-12.35 uur 

 
Informatie “Kies voor sport”:  

 Kinderen zorgen zelf voor de juiste sportkleding, gymschoenen. 

 Er kunnen foto’s gemaakt worden voor professionele doeleinden, 
graag op aanmeldingsformulier aangeven indien wel of niet 
gewenst. Gegevens worden ook alleen voor deze activiteit 
gebruikt. 

 
Vragen: 
Mail naar: rachel.vogels@menswel.nl 
Bel: 0475-484848 en vraag naar Rachel Vogels 

 
Inschrijven voor 26 december! 

 www.menswel.nl > aanmelden sport- beweging- cultuur activiteiten, 
aanklikken Kies voor Sport Maasgouw 2018-2019 

 Via e-mail: rachel.vogels@menswel.nl 
Vermelden: Naam leerling, school, groep, bijzonderheden, clinic 
keuzes. 

 
Als je bent aangemeld gaan we ervan uit dat je er ook bent!  
De dag zelf mag je natuurlijk ook altijd nog komen en deelnemen aan de 
Kies voor Sport! 
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Inschrijfformulier “Kies voor Sport” 
 

Ik wil meedoen met ‘Kies voor Sport’ 2 keuzes maken (groep 3 t/m8) 
Kruis de clinic aan die jij graag wil doen om 9.30u en om 11.00u.  
Per tijdstip kun je maar 1 clinic kiezen, gezamenlijk afsluitend spel om 
12:15u 
 

Info vrijdag 28 december 2018 Maasbracht: 

Tijdstippen en clinics              

 Van 09:30 - 10:45u 
 Badminton, door BC Maasdroppers 

 Tennis, door tennisvereniging Park E-9 / TTA 

 Pauze 10:45-11:00u 

 Van 11:00 - 12:15u 

 Handbal, door Handbalvereniging LimMid 

 Volleybal, door VC Limac 

 Van 12:15 - 12.30u 
Gezamenlijk afsluitend spel alle deelnemers van groep 3 t/m 8 
 

Groep 1 /2: hebben eigen clinics/activiteiten de hele morgen 

 Clinic VC Limac volleybal 

 Gymmen door combifunctionaris Sport/ CIOS stagiaires en begeleiding ouders 
indien mogelijk (even lekker samen sporten)  

 
Info donderdag 3 januari 2019 Heel: 

Tijdstippen en clinics              

 Van 09:30 - 10:45u 
 Turnen, door GV Heel 

 Pauze 10:45-11:00u 

 Van 11:00 - 12:15u 

 Handbal, door Handbalvereniging LimMid 

 Van 12:15 - 12.30u 
Gezamenlijk afsluitend spel alle deelnemers van groep 3 t/m 8 
 

Groep 1 /2: hebben eigen activiteiten de hele morgen 

 gymmen door combifunctionaris Sport/ CIOS stagiaires en begeleiding ouders 
indien mogelijk (even lekker samen sporten)  

 


