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Waarom SportyKids?
• Je maakt kennis met verschillende sporten
• Je leert meer over gezonde voeding
• Je gaat samen met je ouder(s) en een kok koken
• Je gaat samen met je ouder(s) op excursie
• Je gaat samen met je ouder(s) sporten

Het Wijks KinderSpektakel is dit jaar met vier zalen nog ruimer opgezet
met meer beweeg- en speelmogelijkheden voor verschillende leeftijden.

Sporthal Mariënhoeve
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Voor je ouder(s)

Meer weten over SportyKids?
Neem dan contact op met Tobias Wijnmaalen
van Stichting Wijksport: telefoon 06 - 17 41 35 17
e-mail tobias.wijnmaalen@stichtingwijksport.nl
De ‘Voel jij je lekker-tour’ is een gezamenlijk initiatief van de gemeentelijke werkgroep Gezond Gewicht en wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Wijk bij Duurstede. Stichting Wijksport coördineert het project.
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Circus Moustache verzorgt een open circuspiste waar kinderen vanaf 4 jaar
onder de toejuichende leiding van de docenten met ballen, diabolo’s,
kegels, linten, ringen, koord en eenwielfietsen hun eerste trucjes leren.
Hoofdsponsoren:
Zo voelen ze zich een ware circusartiest!

€ 8,- per kind per dag

Schrijf je samen met je ouder(s) in want drie
activiteiten doe je met je ouder(s) samen!
Na je inschrijving nemen we contact met jullie
op en ontvang je meer informatie over het
programma van SportyKids.

Samen met je ouder(s) doe je mee aan drie leuke
activiteiten over voeding en bewegen. Een middag
waarin je samen met je ouder(s) gaat bewegen,
een middag waarin je samen gaat koken en over
voeding leert en een excursie naar een lokale
ondernemer.

Voor de jonge kinderen van 2 t/m 4 jaar is er een apart afgesloten
Kids Paradijs en zitruimte voor ouders. Voor kinderen van 4 t/m 14 jaar
zijn er (verdeeld over twee hallen) vele uitdagende luchtattracties.
Ook kunnen kinderen aan verschillende clinics deelnemen, zoals kick-fun,
free running en lasergamen.

Lekdijk Oost 16

Voor wie is SportyKids?
Wil je graag samen met andere kinderen (meer)
sporten, fitter worden en meer leren over gezonde
voeding? Dan is SportyKids echt iets voor jou!

Dus meld je snel aan!

Wanneer - waar - wat?
• Periode 15 maart t/m 21 juni
• M.u.v. de meivakantie
• Donderdag 15.30 tot 16.30 uur
• Sportpark Mariënhoeve
• 12 weken lang
• Elke week een andere activiteit
• 3 activiteiten samen met je ouder(s)
• Alles over voeding en bewegen

Dit jaar nog ruimer opgezet met meer beweegen speelmogelijkheden.

8 op
maart 201
kan tot 14
ort .nl/
ting wijksp
Wanneer - waar - wat?
ww w.s tich rty kids
spo
• Periode 15 maart t/m 21 juni
of
/
is
• M.u.v. de meivakantie
book.com
Deelname
ww w.face our WbD
• Donderdag 15.30 tot 16.30 uur
leefstijlt
• Sportpark Mariënhoeve
• 12 weken lang
Meer weten over SportyKids?
• Elke week een andere activiteit
Neem dan contact op met Tobias Wijnmaalen
• 3 activiteiten samen met je ouder(s) van Stichting Wijksport: telefoon 06 - 17 41 35 17
e-mail tobias.wijnmaalen@stichtingwijksport.nl
• Alles over voeding en bewegen
De ‘Voel jij je lekker-tour’ is een gezamenlijk initiatief van de gemeentelijke werkgroep Gezond Gewicht en wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Wijk bij Duurstede. Stichting Wijksport coördineert het project.

Aan de deur € 10,-
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Ouders en begeleiders gratis

Incl. pannenkoek, broodje knakworst
en onbeperkt ranja en fruit
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Voor kinderen van 2 t/m 14 jaar
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Ter waarde van € 8,-

Tickets € 8,- per kind per dag en online te koop: bit.ly/Ticketwks
(ook verkrijgbaar bij de VVV en de grote JUMBO in Wijk bij Duurstede).
Bakkers Vermeij
LOODGIETERS & VERWARMINGSTECHNIEKAan de deur kost een kaartje € 10,-.

Woensdag 2 januari
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Na het succes van 2018 organiseren Stichting Wijksport en Vcompany voor
het tweede jaar op rij het indoor KinderSpektakel in Wijk bij Duurstede.
In de kerstvakantie kunnen kinderen op woensdag 2 januari
en donderdag 3 januari 2019 weer volop bewegen en spelen.

van 10.00 tot 16.00 uur

Wat is SportyKids?
SportyKids is onderdeel van de ‘Voel jij je lekkertour’. Jouw groep doet hieraan mee. SportyKids
is een te gekke gratis club. Leuk en nog leerzaam
ook! Je gaat lekker bewegen, spelletjes doen en
sporten. Je leert meer over gezonde voeding en
maakt leuke (sportieve) uitstapjes. Het maakt je
fitter, geeft je meer zelfvertrouwen en je maakt
nog nieuwe vrienden ook.
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Wat zijn de Wijkse Spelen?

Voor wie zijn de Wijkse Spelen?

De Wijkse Spelen zijn onderdeel van de ‘Voel Jij
Je Lekker Tour’. Alle kinderen uit groep 3 tot en
met 8 uit de gemeente Wijk bij Duurstede én alle
kinderen van Jij Hoort Er Bij! kunnen meedoen.

Zit je in groep 3 tot en met 8, wil jij graag meer dan
2 uur lang bewegen en met verschillende sporten
kennismaken!? Of woon je in de gemeente Wijk
bij Duurstede en heb je om wat voor reden dan ook
wat extra hulp nodig bij het sporten, heb je baat
bij kleine groepjes van maximaal 8 tot 10 en/of wil
je liever geen competitie-element?
Dan is dit sport-evenement echt iets voor jou!

Waarom de Wijkse Spelen?

Voor kinderen
uit groep 3 t/m 8
• 2 maart 2018
• 09.45 tot 12.45 uur
• Sportpark Mariënhoeve
• Lekker bewegen
• 11 verschillende sporten
• Ruim 2 uur sporten
• 3 sportrondes

• Je maakt kennis met 3 verschillende sporten
• Je sport meer dan 2 uur voor maar € 3,-!
• Je sport samen met andere kinderen
• Sporten is niet alleen leuk maar nog gezond ook!
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Doe ook mee

Dus meld je snel aan!

09.45 - 09.50 : Opening kantine bij sporthal
10.00 - 10.45 : 1e sport ronde (45 minuten)
10.45 - 11.00 : Wisseling ronde 1 en 2
11.00 - 11.45 : 2e sport ronde (45 minuten)
11.45 - 12.00 : Wisseling ronde 2 en 3
12.00 - 12.45 : 3e sport ronde (45 minuten)

Na aanmelding ontvang je via de mail bij welke
sport je voor iedere ronde bent ingedeeld.

Voor wie is Koken met Kids?
Voor kinderen uit groep 3 t/m 8 met hun ouder(s)/
begeleider. Koken met Kids is echt iets voor jullie
samen! ‘Koken met Kids’ maakt onderdeel uit van
de ‘Voel jij je lekker-tour’ en ‘SportyKids’.

Woensdag 2 en donderdag 3 januari

Donderdag 3 januari

van 10.00 tot 16.00 uur

Dus meld je snel aan!
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Voor kinderen uit groep 3 t/m 8
Wanneer? Waar? Wat?
• Donderdag 19 april 2018
• Van 15.30 tot 17.30 uur
• Kantine Sportpark Mariënhoeve
• Koken en eten
• Gezonde voeding
• Samen met je ouder(s)/begeleiders

Heb je altijd al eens samen met
een echte chef-kok willen koken?
Dan is nu je kans!

Schrijf je samen met je ouder(s)/begeleider in
want je gaat samen met hen aan de slag.
Wees er snel bij, want er is maar een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar! Na je inschrijving
ontvang je hiervan een bevestiging.
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Meer weten over Koken met Kids?

Meer weten over de Wijkse Spelen?

Neem dan contact op met Tobias Wijnmaalen

Neem dan contact op met Tobias Wijnmaalen

van Stichting Wijksport: telefoon 06 - 17 41 35 17

van Stichting Wijksport: telefoon 06 - 17 41 35 17

Ouders en begeleiders gratis

Incl. pannenkoek, broodje knakworst
en onbeperkt ranja en fruit
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De ‘Voel jij je lekker-tour’ en ‘SportyKids’ zijn een gezamenlijk initiatief van de gemeentelijke werkgroep Gezond Gewicht en worden mede mogelijk gemaakt door de gemeente Wijk bij Duurstede. Stichting Wijksport coördineert het project.
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LOODGIETERS & VERWARMINGSTECHNIEK

e-mail tobias.wijnmaalen@stichtingwijksport.nl

e-mail tobias.wijnmaalen@stichtingwijksport.nl
De ‘Voel jij je lekker-tour’ is een gezamenlijk initiatief van de gemeentelijke werkgroep Gezond Gewicht en wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Wijk bij Duurstede. Stichting Wijksport coördineert het project.
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