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HOU JE VAN SPORTEN
OF VAN CULTUUR? 

Kies elk blok jouw favoriet 
en doe mee!
Voor leerlingen uit groep 3, 4 en 5 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 maandag 24 februari 
moet je inschrijving voor blok 3 
binnen zijn. En uiterlijk maandag 
18 mei voor blok 4.

Schrijf je snel in, want vol is vol!

Blok 3 start op dinsdag 3 maart. 

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 
alle leerlingen zijn verzekerd voor ziektekosten en 
wettelijke aansprakelijkheid.

Als het aantal deelnemers voor een sport- of cultuur-
klas 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 op tijd bericht.
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Showmasters!
Heb je ook die kriebels om eens een keer met of zelfs vóór een heuse 
rockband op het podium te staan? Te lachen, springen, dansen, 
zingen, drummen, bassen, schreeuwen of wil je presenteren?
Doe dan mee aan de cursus ‘Showmasters’! Heb jij het lef om mee te 
doen?

3 workshops op dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur  
op basisschool de Pionier.  
Prijs: € 24,-

Blok 3
Maart 03 10 17 24 (Monkey Town)

 
Laatste mogelijkheid om in te schrijven: 
24 februari 

Judo
Opkomen voor jezelf?  
Tijdens de cursus werken kinderen aan de fysieke, 
en sociaal-emotionele ontwikkeling. Vertrouwen, 
samenwerken, respect, beheersing, weerbaarheid, 
discipline en heel veel plezier staan centraal. 
Met echte judomatten en complete judopakken 
toveren we de gymzaal om tot een dojo! Jij komt 
toch ook?

3 trainingen op dinsdag  
van 16.00 tot 17.00 uur  
in gymzaal ’t Gegraaf in Valkenswaard.  
Prijs: € 19,-
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blok 3
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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!’

3 workshops op dinsdag van 16.00 tot 17.30 uur in het 
kooklokaal in het brugklasgebouw van Were Di.  
Prijs: € 35,- 
*Data: 3, 17 en 31 maart.

Freerunning
Durf jij het aan om door de lucht te springen en salto’s te 
maken? Dan is dit iets voor jou!
Freerunning is een sport waarbij je zo snel, origineel en 
mooi mogelijk allerlei hindernissen moet overwinnen.
De sport wordt vaak beoefend op straat. Bijvoorbeeld in 
een winkelcentrum of op een plein. De basistechnieken 
gaan we in de gymzaal leren. 

3 trainingen op dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur 
in het sportgebouw van Were Di.
Prijs: € 27,-

Monkey Town!
(24 maart)
Elk blok van de Kids Academy sluiten we af bij het 
leukste en spannendste indoor speelparadijs van 
Nederland! Er zijn gigantische klim- en klauter-
toestellen vol uitdagende tunnels. 
De kinderen worden rond de klok van 16.00 uur 
verwacht. Onder begeleiding van de buurtsport-
coaches mogen de kinderen vrij spelen tot 17.00 uur. 
Broertjes en/of zusjes mogen ook mee naar binnen 
tegen betaling van het peutertarief (€4,95). Vanaf 18 
jaar is de entree gratis, dus kunnen ouders ook 
komen kijken.
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Blok 4
Mei 26

Juni 02 09 16 (Monkey Town)

 
Laatste mogelijkheid om in te schrijven: 
18 mei
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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.

3 trainingen op dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur 
bij TV Valkenswaard op sportpark Den Dries. 
Prijs: € 24,-

Lego Robotica
Je eigen robot bouwen, programmeren en 
besturen. Lijkt je dat oneindig moeilijk?

Nee, hoor, iedereen kan de basis daarvan leren 
in deze workshop. Heel uitdagend om te
doen, zeker met vrienden en vriendinnen!  
Je leert ook slim na te denken en problemen 
op te lossen.
Je wordt een echte ‘techie’ met deze work-
shop! En wat dacht je van een robot thuis
of op het werk? Je kunt hem nu maken en 
besturen, dus wat let je….?

3 workshops op dinsdag  
van 16.00 tot 17.00 uur  
in het brugklasgebouw van Were Di. 
Prijs: € 32,50

LET OP!Beperkt aantal plaatsen
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blok 4

Monkey Town! (16 juni)
Elk blok van de Kids Academy sluiten we af bij het leukste en 
spannendste indoor speelparadijs van Nederland! Er zijn 
gigantische klim- en klautertoestellen vol uitdagende tunnels. 
De kinderen worden rond de klok van 16.00 uur verwacht. 
Onder begeleiding van de buurtsportcoaches mogen de 
kinderen vrij spelen tot 17.00 uur. 
Broertjes en/of zusjes mogen ook mee naar binnen tegen 
betaling van het peutertarief (€4,95). Vanaf 18 jaar is de 
entree gratis, dus kunnen ouders ook komen kijken.

Light Graffiti
Ben jij creatief? Dan is de cursus Light Graffiti 
iets voor jou!
Van spuitbus naar zaklamp, een vorm van 
graffiti die in het donker prachtige resultaten 
oplevert. Vooral fotografie techniek zorgt ervoor 
dat deze vorm van graffiti een moderne 
uitstraling krijgt. 
De fotografietechniek zet opnames achter elkaar 
waardoor figuren en teksten tot leven komen 
door middel van een bewegende zaklamp.

3 workshops op dinsdag  
van 16.00 tot 17.00 uur  
in het sportgebouw van Were Di.
Prijs: € 24,-

Hip Hop & Streetdance
Van professionele docenten/choreografen leer je de moves die je ziet op 
TV en in YouTube clips. Do you think you can dance? Begin jij ook 
meteen te bewegen als er muziek wordt opgezet? Wacht dan niet 
langer en geef je op voor Hip Hop & Streetdance!  
Dansen is niet alleen erg leuk, het stimuleert ook de creatieve ontwikke-
ling. Tijdens deze cursus gebruik je je fantasie en kun je een stukje van 
jezelf laten zien. Samen met anderen werk je aan een stoere dans!

3 trainingen op dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur  
in het sportgebouw van Were Di. 
Prijs: € 24,-


