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

Hou je Van sporten
of Van cuLtuur? 

schrijf je zo snel mogelijk in! 
Inschrijven kan vanaf de eerste 
schoolweek na de zomervakantie 
via de website:
www.valkenswaard.nl/sport
 
alle cursussen bieden we tegen 
zéér voordelige tarieven aan! 

uiterlijk woensdag 11 september 
moet je inschrijving voor blok 1 
binnen zijn. en uiterlijk 
woensdag 13 november voor 
blok 2.

schrijf je snel in, want vol is vol!

Blok 1 start op donderdag 19 
september. 

In samenwerking met de SG Were Di.

Were Di                     Academy

Wat je verder nog moet weten
Een week voor aanvang van de cursus ontvang je de 
laatste informatie per mail.
na de deadline kun je je inschrijving niet meer 
wijzigen. Dit betekent dat je dan ook de kosten voor 
de cursus moet betalen, ook als je niet mee doet. 
Zorg dat je ouders weten dat je hebt ingeschreven 
voor een cursus i.v.m. de rekening. 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 ook 
nog kiezen voor een andere sport- of cultuurcursus.

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

In januari 2020 komt  
de brochure online voor  

de blokken 3 en 4.
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Blok 1
September 19 26

oktober 03 10 24 31 
Laatste mogelijkheid om in te schrijven: 
11 september 

Mad Science
Maak kennis met de wondere wereld van atomen en moleculen!  
Ga aan de slag met scheikunde en onderzoek mengsels. Daarnaast 
leer je meer over aandrijfsystemen die in de ruimte gebruikt 
worden en schiet je met een katapult raketten de lucht in.  
Een te gekke professor van Mad Science neemt je mee in de 
spannende wereld van chemie en ruimte. je gaat niet alleen kijken, 
maar vooral ook doen!

6 workshops op donderdag van 16.00 tot 17.00 uur  
in het VMBO onderbouwgebouw van Were Di. 
Prijs: € 65,-
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Skiën/Snowboarden 
voor beginners
heb jij altijd al eens willen skiën of snowboarden, maar is het er 
nooit van gekomen? In samenwerking met Montana 
Snowcenter bieden wij je de kans om dicht bij huis een 
gevorderd skiër of snowboarder te worden. Een superaanbod 
inclusief skihuur of snowboardhuur.

6 trainingen op donderdag  
van 16.15 tot 17.15 uur  
bij Montana Snowcenter,  
Kempervennendreef 4 Westerhoven. 
Prijs: € 67,-



Tafeltennis
Wees je tegenstander te slim af tijdens een snelle rally! Was jij altijd 
al de koning van de camping, of begin je nog maar net? Wil je de 
top bereiken of sla je graag een balletje voor je ontspanning? 
Tafeltennis is een sport voor meisjes en jongens van alle niveaus én 
goed voor je conditie en motoriek. onze gediplomeerde en 
gepassioneerde trainers leren je de technieken van het tafeltennis-
spel en brengen je naar een hoger niveau. Plezier in het spel is 
hierbij natuurlijk erg belangrijk.

LET OP! 6 trainingen op woensdag  
van 17.45 tot 18.45 uur  
in de gymzaal van het Haagstraatplein. 
Prijs: € 24,-  
*Data:  25 september; 02, 23, en 30 oktober; 

6 en 13 november

blok 1

4 Were Di                     Academy

Master chef Kids
Droom jij ervan om de nieuwe Master chef te worden of 
ben je gewoon graag in de keuken bezig? Dit is je kans! 
Tijdens deze workshop maak je kennis met verschillende 
kooktechnieken, smaken en ingrediënten, terwijl je 
samen lekkere en leuke recepten klaarmaakt.

6 workshops op dinsdag  
van 16.00 tot 17.00 uur in het kooklokaal  
in het VMBO onderbouwgebouw van Were Di.  
Prijs: € 69,-
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Blok 2
November 21 28

December 12

januari 09 16 23 
Laatste mogelijkheid om in te schrijven: 
13 november

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 basis-
technieken gaan we in de gymzaal leren.

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

6 trainingen op donderdag van 16.00 tot 17.00 uur  
in het sportgebouw van Were Di. 
Prijs: € 39,-
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blok 2
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Sterrenkunde
Meer willen weten over de sterrenhemel? Dan is deze sterrencursus iets 
voor jou. Naast achtergronden over de sterrenwereld, gaan we aan de 
hand van een eigen gemaakte sterrenkaart de hemel verkennen.  
ook maken we gebruik van een sterrenhemelsimulatieprogramma. 
Uiteraard lichten we de begrippen Dierenriem, rode reuzen, Witte 
Dwergen, Neutronensterren, Zwarte Gaten, Donkere Materie en 
Donkere Energie op een overzichtelijke wijze toe. heb je er zin? Meld 
je dan nu aan.

4 workshops (12 december; 9, 16 en 23 januari) op 
donderdag van 16.00 tot 17.00 uur  
in het IVN gebouw, Bosstraat 25 in Valkenswaard. 
Prijs: € 24,-

Taekwon-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: € 35,- 


