
SCHOOLJAAR 2019-2020

Were Di
Academy

sport
cultuur
educatie

In samenwerking met SG Were Di



2

HOU JE VAN SPORTEN
OF VAN CULTUUR? 

Were Di                     Academy

Kies elk blok jouw favoriet 
en doe mee!
Voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8 van alle basisscholen in Valkenswaard en Leende. 

Schrijf je zo snel mogelijk in!
Inschrijven kan vanaf de eerste 
schoolweek na de kerstvakantie 
via de website:
www.valkenswaard.nl/sport

Alle cursussen bieden we tegen 
zéér voordelige tarieven aan! 

Uiterlijk woensdag 5 februari 
moet je inschrijving voor blok 3 
binnen zijn. En uiterlijk 
woensdag 20 mei voor blok 4.

Schrijf je snel in, want vol is vol!

Blok 3 start op woensdag  
13 februari. 

In samenwerking met de SG Were Di.

Wat je verder nog moet weten 
Een week voor aanvang van de cursus ontvang je de 
laatste informatie per mail.

Voor alle activiteiten die door de gemeente 
georganiseerd worden heeft de gemeente een 
verzekering afgesloten. Wij gaan er tevens van uit dat 
je verzekerd bent voor ziektekosten en wettelijke 
aansprakelijkheid.

Als het aantal deelnemers voor een sport- of 
cultuurklas te klein is, worden de lessen niet gegeven. 
Je kunt dan nog kiezen voor een andere cursus. Als de 
cursus vol is, wordt dat ook aangegeven en kun je nog 
kiezen voor een andere sport- of cultuurcursus. 
Plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor 
een training/les verplaatst moet worden. Je krijgt 
daarvan altijd bericht.

http://www.valkenswaard.nl/sport
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Blok 3
Februari 13 20

Maart 05 12 19 26

 
Laatste mogelijkheid om in te schrijven:  
5 februari 

Were Di                     Academy

Archery 3D
Heb jij je altijd al willen voelen zoals Robin Hood in 
de bossen van Nottingham? Dan is handboog-
schieten echt iets voor jou. Handboogschieten is een 
sport van precisie en details. Het vraagt concentratie-
vermogen, lichaamsbeheersing en conditie.  
Wil jij de basis van het handboogschieten leren? 
Schrijf je dan in voor ‘Archery 3D’

6 trainingen op donderdag  
van 16.00 tot 17.00 uur  
bij handboogschutterij Willem Tell in Leende.
Prijs: € 32,50

Climbing & Boulderen
Ooit tegen een muur omhoog geklommen? In het sportgebouw van 
Were Di hebben ze een mooie klimwand waar je leert klimmen en 
zekeren. Maar we gaan ook boulderen. Dat is het klimmen van lage 
klimroutes zonder touw en gordel. Onder de klimwand liggen dan 
landingsmatten voor de veiligheid.

6 trainingen op donderdag van 16.00 tot 17.00 uur  
in het sportgebouw van Were Di.  
Prijs: € 39,-
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Taekwan-Do
Heb je altijd al willen leren om coole trappen te maken en een houten plank te 
breken? Dan is Taekwon-Do misschien wel iets voor jou. Taekwon-Do is een 
moderne Koreaanse zelfverdedigingssport die zorgt voor zelfvertrouwen en 
discipline. Het is een kunst die niet alleen is weggelegd voor sterke mensen, 
maar die door iedereen te beoefenen is. Naast de fysieke training ga je leren om 
je grenzen te verleggen, jezelf te beheersen en om te gaan met kracht. Jij komt 
toch ook?

6 trainingen op donderdag van 16.00 tot 17.00 uur  
in het sportgebouw van Were Di.
Prijs: € 39,-

Heel Valkenswaard Bakt
Zat jij ook aan de buis gekluisterd tijdens de serie ‘Heel Holland bakt’?
Wie maakt de mooiste en lekkerste meringue, chocoladetaart of koekhuis?
Je leert veel technieken en recepten tijdens ‘Heel Valkenswaard bakt!’ 

6 workshops op donderdag van 16.00 tot 17.30 uur in het 
kooklokaal in het brugklasgebouw van Were Di.
Prijs: € 69,-  
*Data: 13 en 20 februari. 5, 19, 26 maart en 2 april.
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Blok 4
Mei 28

Juni 04 11 18 25

Juli 02

Laatste mogelijkheid om in te schrijven: 
20 mei

Were Di                     Academy

Tennis
Tennis is fun! In samenwerking met Tennisvereniging 
Valkenswaard leer jij deze spectaculaire sport vol snelheid, 
actie en plezier! Onder leiding van enthousiaste docenten leer 
jij de juiste technieken die jij nodig hebt om de mooiste 
punten te scoren.

6 trainingen op dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur  
bij TV Valkenswaard op sportpark Den Dries. 
Prijs: € 39,-

Skiën/Snowboarden 
voor (licht)gevorderden
Heb je al eens op de latten of op het board gestaan, maar wil je nog 
beter worden? In samenwerking met Montana Snowcenter bieden wij je 
de kans om echt goed te worden. Een superaanbod inclusief skihuur of 
snowboardhuur.

6 trainingen op donderdag van 16.15 tot 17.15 uur  
bij Montana Snowcenter in Westerhoven.
Prijs: € 67,- (inclusief skihuur of snowboardhuur)
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Waterskien/Wakeboarden
Hou jij van water en heb je altijd al een watersport willen beoefenen?  
Waterskiën en wakeboarden zijn op dit moment erg populair. In samenwerking 
met waterski centrum De Kempervennen bieden wij je een programma  
met waterskiën, wakeboarden, mono-skiën en wakeskating.

6 trainingen op donderdag van 16.15 tot 17.15 uur  
bij Waterskicentrum Kempervennen in Westerhoven.
Prijs: € 67,- (inclusief materiaalhuur)

Wildwater Kayak Experience
Ben je avontuurlijk ingesteld? Is geen golf jou te hoog en kun je goed zwemmen? Dan is 
wildwater kajakken echt iets voor jou. De lessen worden gegeven op de Dommel in 
Waalre bij het clubhuis van de Volmolense Kanoclub.

6 trainingen op donderdag van 17.00 tot 18.00 uur  
bij Stichting Schoolkano de Kempen. 
Prijs: € 59,-


