
Programma zomervakantie 2021 

Week 1. 

Atletiek 

Deze zomer vindt de Olympische spelen plaats. Daarom willen we de kinderen kennis laten maken 

met de sport Atletiek. De atletiekvereniging PAC Rotterdam verzorgd deze clinics in de wijken. 

Werpen, sprinten en springen zijn een aantal onderdelen. 

Inschrijven voor deze activiteit is niet nodig.  

MA 19-jul 12.00-13.30 Atletiek (olympische spelen) Oostgaarde Speelveld Aleoeten 8 tm 15 

MA 19-jul 14.15-15.45 Atletiek (olympische spelen) Middelwatering Speelveld Valeriusronddeel 8 tm 15 

DI 20-jul 12.00-13.30 Atletiek (olympische spelen) Fascinatio Barckalaan 8 tm 15 

DI 20-jul 14.15-15.45 Atletiek (olympische spelen) s'Gravenland Cruyff Court 8 tm 15 

WO 21-jul 12.00-13.30 Atletiek (olympische spelen) Schollevaar  veld MD-erf 8 tm 15 

WO 21-jul 14.15-15.45 Atletiek (olympische spelen) Schenkel Trapveld de Bongerd 8 tm 15 

 

Longboarden 

Longboarden lijkt veel op skateboarden. De naam longboarden zegt het al, een longboard is vaak 

een stuk langer en heeft andere wielen dan een skateboard. In Nederland cruisen longboarders vaak 

door de stad. Naast het cruisen zijn er nog tal andere longboard disciplines. Tijdens deze workshops 

leer je de basis van het longboarden. 

De workshops worden verzorgd door  www.board-academy.nl. 

Gelieve van te voren inschrijven. Even een mail sturen met naam, leeftijd en welke locatie naar 

info@sportiefcapelle.nl  

MA 19-jul 12.00-13.30 longboarden Schollevaar  Trapveld Louvre 8 tm 15 

DO 22-jul 12.00-13.30 longboarden s'Gravenland 
Cruyff Court (trapveld er 
naast) 8 tm 15 

DO 22-jul 14.15-15.45 longboarden Fascinatio Trapveld Solislaan 8 tm 15 

VR 23-jul 12.00-13.30 longboarden Middelwatering Trapveld Wiekslag 8 tm 15 

VR 23-jul 14.15-15.45 longboarden Oostgaarde Cruyff Court Hoeken 8 tm 15 

 

  

http://www.board-academy.nl/
mailto:info@sportiefcapelle.nl


Ultimate Frisbee 

Ultimate frisbee is een uitdagende teamsport die zowel binnen als buiten gespeeld kan worden. Wij 

gaan dit in het Schollebos spelen! Bij Ultimate frisbee is het de bedoeling de frisbee in de eindzone 

van de tegenstanders te vangen. Je scoort dus zoals bij American Football en Rugby (‘touchdown’). 

Inschrijven voor deze activiteit is niet nodig. 

Kinderen kunnen verzamelen bij het freerunparcours/watervallei in het Schollebos (dichtbij 

pannenkoekenhuis). 

 

MA 19-jul 14.15-15.45 Ultimate Frisbee - Schollebos 8 tm 15 

 

Rugby 

Iedere week vindt er een sportclinic plaats op/met een Capelse sportvereniging. Deze week is dat 

Rugby. Altijd al kennis willen maken met Rugby? Kom dan naar Sparta Rugby. 

DI 20-jul 11.00-12.00 Rugby   Sparta Ruby 8 tm 15 

 

Inschrijven van te voren is verplicht. Graag een mail sturen met naam, leeftijd en welke locatie naar 

info@sportiefcapelle.nl (dit kan ook nog op de dag zelf) 

  

mailto:info@sportiefcapelle.nl


Week 2. 

Graffiti. 

De naam zegt het al; Graffiti spuiten. Alle kinderen krijgen een bord waar ze hun creativiteit op kwijt 

kunnen. Ze worden geholpen door een echte graffiti artist van Graffitipro. Iedere deelnemer zal 

tevreden weggaan met zijn of haar bord!  

Inschrijven van te voren is verplicht omdat we maar een aantal plekjes hebben per locatie. Graag 

een mail sturen met naam, leeftijd en welke locatie naar info@sportiefcapelle.nl 

MA 26-jul 12.00-13.30 Graffiti Oostgaarde Speelveld Aleoeten 8 tm 15 

MA 26-jul 14.15-15.45 Graffiti Middelwatering Speelveld Valeriusronddeel 8 tm 15 

DI 27-jul 12.00-13.30 Graffiti Fascinatio Barckalaan 8 tm 15 

DI 27-jul 14.15-15.45 Graffiti s'Gravenland Cruyff Court 8 tm 15 

WO 28-jul 12.00-13.30 Graffiti Schollevaar  veld MD-erf 8 tm 15 

WO 28-jul 14.15-15.45 Graffiti Schenkel Trapveld de Bongerd 8 tm 15 

 

Voetbal 

Samen met Excelsior4All organiseren we voetbalclinics. Het is niet enkel voetballen, maar ook willen 

we de nadruk leggen op “sportiviteit”, één van de belangrijkste aspecten tijdens voetbal en welke 

sport dan ook! 

MA 26-jul 12.00-13.30 Voetbal Excelsior 4 all Schollevaar  Trapveld Louvre 8 tm 15 

DO 29-jul 12.00-13.30 Voetbal Excelsior 4 all s'Gravenland Cruyff Court 8 tm 15 

DO 29-jul 14.15-15.45 Voetbal Excelsior 4 all Fascinatio Trapveld Solislaan 8 tm 15 

VR 30-jul 12.00-13.30 Voetbal Excelsior 4 all Middelwatering Trapveld Wiekslag 8 tm 15 

VR 30-jul 14.15-15.45 Voetbal Excelsior 4 all Oostgaarde Cruyff Court Hoeken 8 tm 15 

 

Inschrijven voor deze activiteit is niet nodig.  

  

mailto:info@sportiefcapelle.nl


Footgolf 

Footgolf is een variant van golf. Het is een combinatie van golf en voetbal, en wordt met een voetbal 

gespeeld. Doel is de bal in zo min mogelijk trappen in de hole te krijgen. De holes staan verspreid in 

het schollebos. De start is bij de freerunbaan/watervallei. Dit is ook de plek waar de kinderen 

kunnen verzamelen. 

MA 26-jul 14.15-15.45 Footgolf - Schollebos 8 tm 15 

 

Inschrijven voor deze activiteit is niet nodig.  

 

Schaken 

Door heel Capelle zijn er schaaktafels geplaatst door de gemeente. Om hier aandacht aan te 

besteden organiseren we samen met de schaakvereniging CSV clinics voor de kinderen. Dit vindt 

plaats bij de schaaktafels bij de wiekslag.  

DI 27-jul 11.00-12.00 Schaken    8 tm 15 

 

Inschrijven voor deze activiteit is niet nodig.  

 

Sport & Fun dorp voor de allerkleinsten! 

Let op! Deze activiteit is speciaal voor de jongste kinderen van 1 t/m 10 jaar. 

Springkussens, sport en spel, knutselen, dansen, ballonnenclown en nog een lekker ijsje eten! De 

knutseltafel wordt verzorgd door de kinderlab van het Louvre. Ook kinderdagverblijven zijn welkom 

deze dag, maar gelieve wel van te voren laten weten.  

WO 28-jul 
11.00-
14.00uur mini Sport & Fun dorp Schollevaar  Trapveld Louvre 1 tm 10 

 

Inschrijven voor deze activiteit is niet nodig. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Golf_(sport)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Golf_(sport)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voetbal


Week 3. 

Skateboarden en stuntsteppen 

Stuntstep en skateboard workshops die worden verzorgd door SKATELAND. We gaan beginnen met 

de basis, en als je de basis kunt, mag je ook over de leuke obstakels die Skateland meeneemt. 

Uitdaging gegarandeerd! 

MA 2-aug 12.00-13.30 Skateland Oostgaarde Speelveld Aleoeten 8 tm 15 

MA 2-aug 14.15-15.45 Skateland Middelwatering Speelveld Valeriusronddeel 8 tm 15 

DI 3-aug 12.00-13.30 Skateland Fascinatio Barckalaan 8 tm 15 

DI 3-aug 14.15-15.45 Skateland s'Gravenland Cruyff Court 8 tm 15 

WO 4-aug 12.00-13.30 Skateland Schollevaar  veld MD-erf 8 tm 15 

WO 4-aug 14.15-15.45 Skateland Schenkel Trapveld de Bongerd 8 tm 15 

 

Inschrijven voor deze activiteit is niet nodig. 

 

Djembe “Alles is Ritme” 

Traditie en nieuwe uitvindingen, jongleren met Sambaballen de klank van het menselijk lichaam en 
talrijke percussie instrumenten zoals de Agogô, Pandeiro, Djembé, Tam Tam, Timbau, Darbouka, 
Xequere enzovoort. 
Deze bijzondere workshop waarin een samenspel van muziek, plezier, levenskracht en ritme zit raakt 
je en brengt jouw lichaam in beweging! 
Ritme is van levensbelang, het is een oerkracht! 
 

Deze clinics worden verzorgd door JugglingPercussion. 

MA 2-aug 12.00-13.30 djembe Schollevaar  Trapveld Louvre 8 tm 15 

DO 5-aug 12.00-13.30 djembe s'Gravenland Cruyff Court 8 tm 15 

DO 5-aug 14.15-15.45 djembe Fascinatio Trapveld Solislaan 8 tm 15 

vr 6-aug 12.00-13.30 djembe Middelwatering Trapveld Wiekslag 8 tm 15 

VR 6-aug 14.15-15.45 djembe Oostgaarde Cruyff Court Hoeken 8 tm 15 

 

Inschrijven voor deze activiteit is niet nodig. 

  



Levend Stratego 

Levend Stratego is een super tof buiten spel. Het is jagen op anderen, de vlag verdedigen, sluipen en 

tactisch denken en samenwerken. Het spel leent zich er perfect voor om in een ander thema te 

gieten door de rangen aan te passen, en is in moeilijkheidsgraad eenvoudig te verhogen of te 

verlagen. 

Kinderen kunnen verzamelen bij het freerunparcours/watervallei in het Schollebos (dichtbij 

pannenkoekenhuis). 

MA 2-aug 14.15-15.45 Levend Stratego - Schollebos 8 tm 15 

 

Inschrijven voor deze activiteit is niet nodig. 

 

Golf 

Iedere week vindt er een sportclinic plaats op/met een Capelse sportvereniging. Vandaag kunnen de 

kinderen kennismaken met Golf. Deze wordt gegeven door een echte pro van Golfclub Capelle. 

Putten, chippen en afslaan zijn onderdelen die behandeld worden. 

Locatie: Golfclub Capelle, ’s-Gravenweg 311 

DI 3-aug 11.00-12.00 Golf   Golfclub Capelle 

Let op! Inschrijven voor deze activiteit is verplicht. Graag mailen naar; info@sportiefcapelle.nl met 

de naam van de deelnemer(s). 

 

 

  

mailto:info@sportiefcapelle.nl


Week 4. 

 

Rolstoelbasketbal 

Ervaren hoe het is om ‘aangepast’ te sporten. Iedere deelnemer gaat met een rolstoel verschillende 

behendigheden leren en daarna leuke oefeningen doen met basketbal. De baskets staan tijdens deze 

clinics ook uiteraard op een aangepaste hoogte. De clinics worden verzorgd door Aangepast Sportief. 

MA 9-aug 12.00-13.30 rolstoelbasketbal Oostgaarde Speelveld Aleoeten 8 tm 15 

MA 9-aug 14.15-15.45 rolstoelbasketbal Middelwatering Speelveld Valeriusronddeel 8 tm 15 

DI 
10-
aug 12.00-13.30 rolstoelbasketbal Fascinatio Barckalaan 8 tm 15 

DI 
10-
aug 14.15-15.45 rolstoelbasketbal s'Gravenland Cruyff Court 8 tm 15 

WO 
11-
aug 12.00-13.30 rolstoelbasketbal Schollevaar  veld MD-erf 8 tm 15 

WO 
11-
aug 14.15-15.45 rolstoelbasketbal Schenkel Trapveld de Bongerd 8 tm 15 

 

Inschrijven voor deze activiteit is niet nodig. 

 

 

Kickboksen 

Kickboksen is een vechtsport waarbij zowel de handen als de benen mogen worden gebruikt. De 

sport kent zijn oorsprong in Japan en de Verenigde Staten, en werd daar populair in het begin van de 

jaren 1970. Bij kickboksen worden de stoten van het boksen gecombineerd met de trappen uit 

sporten zoals karate en taekwondo. 

De clinics worden verzorgd door Thaiboxing 010. 

MA 9-aug 12.00-13.30 Kickboxen Schollevaar  Trapveld Louvre 8 tm 15 

DO 
12-
aug 12.00-13.30 Kickboxen s'Gravenland Cruyff Court 8 tm 15 

DO 
12-
aug 14.15-15.45 Kickboxen Fascinatio Trapveld Solislaan 8 tm 15 

VR 
13-
aug 12.00-13.30 Kickboxen Middelwatering Trapveld Wiekslag 8 tm 15 

VR 
13-
aug 14.15-15.45 Kickboxen Oostgaarde Cruyff Court Hoeken 8 tm 15 

  

Inschrijven voor deze activiteit is niet nodig. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vechtsport
https://nl.wikipedia.org/wiki/Japan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boksen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karate
https://nl.wikipedia.org/wiki/Taekwondo


Honkbal. 

Iedere week vindt er een sportclinic plaats op/met een Capelse sportvereniging. Deelnemers kunnen 

kennismaken met Honkbal. Trainers van Euro-Stars staan met veel plezier klaar om deze clinic te 

verzorgen aan de jeugd! 

DI 
10-
aug 11.00-12.00 Honkbal   Euro-Stars 8 tm 15 

 

Locatie @ Euro-Stars 

Let op! Inschrijven voor deze activiteit is verplicht. Graag mailen naar; info@sportiefcapelle.nl met 

de naam van de deelnemer(s). 

 

  

mailto:info@sportiefcapelle.nl


Week 5. 

 

Basketbal 3 x 3. 

Dynamisch, spectaculair, urban en innovatief! 3x3 basketball is geïnspireerd door verschillende 
vormen van streetball, een variant van het reguliere basketball dat ontstaan is op de pleintjes in de 
Verenigde Staten. Inmiddels is 3x3 basketball dé grootste urban teamsport ter wereld met 
wereldwijd meer dan 250 miljoen beoefenaars. 
 

Omdat deze andere vorm van basketbal zo bekend aan het worden is, willen we dit ook in Capelle 

aan de jeugd introduceren. Cady’73 verzorgd deze clinics. 

MA 
16-
aug 12.00-13.30 Basketbal 3 x 3 Oostgaarde Speelveld Aleoeten 8 tm 15 

MA 
16-
aug 14.15-15.45 Basketbal 3 x 3 Middelwatering Speelveld Valeriusronddeel 8 tm 15 

DI 
17-
aug 12.00-13.30 Basketbal 3 x 3 Fascinatio Barckalaan 8 tm 15 

DI 
17-
aug 14.15-15.45 Basketbal 3 x 3 s'Gravenland Cruyff Court 8 tm 15 

WO 
18-
aug 12.00-13.30 Basketbal 3 x 3 Schollevaar  veld MD-erf 8 tm 15 

WO 
18-
aug 14.15-15.45 Basketbal 3 x 3 Schenkel Trapveld de Bongerd 8 tm 15 

 

Inschrijven voor deze activiteit is niet nodig. 

Fun activities 

Tijdens deze activiteit staat trefballen centraal. Maar buiten het trefballen, is er ook een 

popcornkraam aanwezig en nog een leuk opblaasbaar spel. Het gaat vooral om lol en plezier, waar 

sport ook zeker voor bedoeld is! 

MA 
16-
aug 12.00-13.30 Fun Activities / trefbal Schollevaar  Trapveld Louvre 8 tm 15 

DO 
19-
aug 12.00-13.30 Fun Activities / trefbal s'Gravenland Cruyff Court 8 tm 15 

DO 
19-
aug 14.15-15.45 Fun Activities / trefbal Fascinatio Trapveld Solislaan 8 tm 15 

VR 
20-
aug 12.00-13.30 Fun Activities / trefbal Middelwatering Trapveld Wiekslag 8 tm 15 

VR 
20-
aug 14.15-15.45 Fun Activities / trefbal Oostgaarde Cruyff Court Hoeken 8 tm 15 

 

Inschrijven voor deze activiteit is niet nodig. 

 

  



Freerunning 

Freerunning workshop met professionele begeleiding van United Elements. Deze urban sport wordt 

steeds populairder in Nederland.  

Freerunning is een sport, waarbij een renner (of soms ook een wandelaar) zich sierlijk door de 

(meestal) stedelijke omgeving begeeft door muren, ramen, auto’s enz. niet als obstakels maar juist 

als hulpmiddelen te zien. De sport is geïnspireerd op parcours maar met het verschil dat parcours 

vooral gericht is op snelheid en efficiëntie, freerunning daarentegen is gericht op acrobatiek. De 

techniek is overgenomen uit de gymnastiek, tricking, capoeira, en zelfs breakdancing. Freerunning is 

een sport waarbij de "freerunner" creatief omgaat met zijn of haar omgeving, om zo sierlijk en 

vloeiend mogelijk door de omgeving te manoeuvreren. De continuïteit van de bewegingen wordt 

"flow" genoemd. 

MA 
16-
aug 14.15-15.45 Freerunning  - Schollebos 8 tm 15 

 

Deelnemers kunnen verzamelen bij het freerunparcours in het Schollebos (dichtbij 

pannenkoekenhuis). 

Inschrijven voor deze activiteit is niet nodig. 

 

Hockey 

Iedere week vindt er een sportclinic plaats op/met een Capelse sportvereniging.  

Deze week is de sport hockey aan de beurt. De clinics worden gegeven door trainers van HCC. 

 

DI 
17-
aug 11.00-12.00 Hockey   HCC 8 tm 15 

 

Locatie @ HCC 

Let op! Inschrijven voor deze activiteit is verplicht. Graag mailen naar; info@sportiefcapelle.nl met 

de naam van de deelnemer(s). 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hardlopen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parkour
https://nl.wikipedia.org/wiki/Acrobatiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gymnastiek_(sport)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tricking&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Breakdance
mailto:info@sportiefcapelle.nl


Week 6. 

Crossfit Young Athletes 

Crossfitten is tegenwoordig super populair onder de volwassenen. CrossFit is een manier 
van fitness die gewichtheffen, atletiek en gymnastiek combineert in een trainingsvorm. Gedurende 
de training worden functionele bewegingen op een gevarieerde manier in een hoge intensiteit zo 
snel mogelijk uitgevoerd.[1] De filosofie achter CrossFit is om niet te specialiseren in een specifiek 
sportonderdeel, omdat dit tot een eenzijdige fysieke ontwikkeling zou leiden. 

Trainingen bestaan uit een warming-up, een technisch gedeelte om de Crossfit-bewegingen te leren 
en een intensieve training, een workout of the day (WoD) van 10 à 20 minuten. Vaak worden de 
resultaten van deze WoD op een whiteboard bijgehouden om een competitie-element aan de 
training toe te voegen. 

Voor de jeugd zijn er ook leuke Crossfit lessen te organiseren, en dit zal Crossfit Capelle gaan 
verzorgen. Dus komen jullie ook lekker fit worden met elkaar? 

 

MA 
23-
aug 12.00-13.30 Crossfit Young Athletes Oostgaarde Speelveld Aleoeten 8 tm 15 

MA 
23-
aug 14.15-15.45 Crossfit Young Athletes Middelwatering Speelveld Valeriusronddeel 8 tm 15 

DI 
24-
aug 12.00-13.30 Crossfit Young Athletes Fascinatio Barckalaan 8 tm 15 

DI 
24-
aug 14.15-15.45 Crossfit Young Athletes s'Gravenland Cruyff Court 8 tm 15 

WO 
25-
aug 12.00-13.30 Crossfit Young Athletes Schollevaar  veld MD-erf 8 tm 15 

WO 
25-
aug 14.15-15.45 Crossfit Young Athletes Schenkel Trapveld de Bongerd 8 tm 15 

 

Inschrijven voor deze activiteit is niet nodig. 

 

Graffiti 

Nog een keer graffiti. Gewoon omdat dit zo leuk is voor de kinderen en de workshops altijd snel vol 

zitten. We willen voldoende kinderen de kans geven om deel te nemen aan deze workshops. 

De naam zegt het al; Graffiti spuiten. Alle kinderen krijgen een bord waar ze hun creativiteit op kwijt 

kunnen. Ze worden geholpen door een echte graffiti artist van Graffitipro. Iedere deelnemer zal 

tevreden weggaan met zijn of haar bord!  

Inschrijven van te voren is verplicht omdat we maar een aantal plekjes hebben per locatie. Graag 

een mail sturen met naam, leeftijd en welke locatie naar info@sportiefcapelle.nl 

 

MA 
23-
aug 12.00-13.30 Graffiti Schollevaar  Trapveld Louvre 8 tm 15 

DO 
26-
aug 14.15-15.45 Graffiti Fascinatio Trapveld Solislaan 8 tm 15 

VR 
27-
aug 12.00-13.30 Graffiti Middelwatering Trapveld Wiekslag 8 tm 15 

VR 
27-
aug 14.15-15.45 Graffiti Oostgaarde Cruyff Court Hoeken 8 tm 15 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fitness
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gewichtheffen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Atletiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gymnastiek_(sport)
https://nl.wikipedia.org/wiki/CrossFit#cite_note-1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Whiteboard
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Zeskamp 

Een zeskamp aan spellen in het Schollebos. De naam zegt het al; zes verschillende leuke spellen in 

samenwerkingsverband. Kortom; plezier gegarandeerd! Kom gezellig met al je vrienden meedoen.  

Deelnemers kunnen verzamelen bij het freerunparcours/watervallei in het Schollebos (dichtbij 

pannenkoekenhuis). 

 

MA 
23-
aug 14.15-15.45 Zeskamp - Schollebos 8 tm 15 

 

Inschrijven voor deze activiteit is niet nodig. 

 

Padel 

Een vrij nieuwe sport is Padel. 

Padel is een racket- en balsport voor twee spelers (enkelspel) of voor paren (dubbelspel), waarbij 

een bal, gelijkend op een tennisbal, met een racket over een net gespeeld dient te worden. Het is 

een mix van tennis en squash. 

Wat leuk is; je mag ook een potje komen padellen met je vader/moeder of oudere broer en/of zus! 

Bij aankomst worden de regels uitgelegd en kun je lekker gaan spelen. 

DI 
24-
aug 11.00-12.00 Padel   TCC sportpark Schenkel 8 tm 15 

 

Let op! Inschrijven voor deze activiteit is verplicht. Graag mailen naar; info@sportiefcapelle.nl met 

de naam van de deelnemer(s). 

 

Sport & Fun dorp voor de allerkleinste! 

Let op! Deze activiteit is speciaal voor de jongste kinderen van 1 t/m 10 jaar. 

Springkussens, sport en spel, knutselen, dansen, ballonnenclown en nog een lekker ijsje eten! Ook 

kinderdagverblijven zijn welkom deze dag, maar gelieve wel van te voren laten weten.  

wo 
25-
aug 11.00-14.00 mini Sport & Fun dorp Oostgaarde Cruyff Court 1 tm 10 

 

Inschrijven voor deze activiteit is niet nodig. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Racketsport
https://nl.wikipedia.org/wiki/Balsport
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tennis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Squash
mailto:info@sportiefcapelle.nl


Meest gestelde vragen 

1. Als het slecht weer is, gaat een activiteit dan door? 

Bij sommige locaties kunnen we uitwijken naar een binnen locatie. Bij regen kunnen de activiteiten naar de 

binnen locaties.  

Het gymzalen schema is als volgt; 

Dag Tijd Wijk Locatie Reservelocatie 

     

MA 
12.00-
13.30 Oostgaarde Speelveld Aleoeten 

Geen alternatief. Bij regen gaat 
het niet door 

MA 
14.15-
15.45 Middelwatering 

Speelveld 
Valeriusronddeel 

Geen alternatief. Bij regen gaat 
het niet door 

MA 
12.00-
13.30 Schollevaar  Trapveld Louvre 

Geen alternatief. Bij regen gaat 
het niet door 

MA 
14.15-
15.45 - Schollebos Sporthal Aquapelle 

DI 
12.00-
13.30 Fascinatio Barckalaan Gymzaal Educatusstraat 

DI 
14.15-
15.45 s'Gravenland Cruyff Court Gymzaal Doris Rijkersrede 

WO 
12.00-
13.30 Schollevaar  veld MD-erf Gymzaal Maria Daneelserf 

WO 
14.15-
15.45 Schenkel Trapveld de Bongerd Gymzaal de Bongerd 

DO 
12.00-
13.30 s'Gravenland 

Cruyff Court (trapveld er 
naast) Gymzaal Doris Rijkersrede 

DO 
14.15-
15.45 Fascinatio Trapveld Solislaan Gymzaal Educatusstraat 

VR 
12.00-
13.30 Middelwatering Trapveld Wiekslag Gymzaal Wiekslag 

VR 
14.15-
15.45 Oostgaarde Cruyff Court Hoeken 

Geen alternatief. Bij regen gaat 
het niet door 

     

     
Sport& Fun dorp  WO 28-jul 11.00-14.00uur Sporthal aquapelle 

Sport& Fun dorp  wo 25-aug 11.00-14.00 Sporthal aquapelle 
 

De activiteiten die in het Schollebos plaats vinden, worden verplaatst naar Sporthal Aquapelle. Of de 

activiteiten op de sportverenigingen doorgaan (de wekelijkse activiteiten op dinsdagochtend), verschilt per 

week. Neem daarom in de ochtend contact op met 010-258 87 87 

2. Is inschrijven voor een activiteit verplicht? 

Inschrijven is alleen bij sommige activiteiten nodig. Lees de omschrijving van de activiteiten die je mee wilt 

doen of inschrijven nodig is of niet.  

  



 

3. Zitten er kosten aan verbonden? 

Nee, deelname aan de activiteiten deze zomervakantie zijn gratis. 

4. Ik wil niet dat mijn zoon/dochter op de foto gezet wordt. Hoe kan ik dit aangeven? 

Tijdens de activiteiten kunnen er foto’s en video’s gemaakt worden voor publiciteitsdoeleinden. Als u hier 

bezwaar tegen heeft kunt u dit vooraf melden bij de begeleiders van Sportief Capelle. 

 

5. Ik werk bij een BSO en wil graag meedoen met deze activiteiten met een aantal kinderen. Is dit 

mogelijk? 

Ja, dit is mogelijk. Wel zit er een maximaal deelnemers aan per activiteit. Als je mee wilt doen, graag even 

bellen of mailen met Sportief Capelle (tnv. Sonny, Roeland of Petra) 

 

6. Mogen ouders komen kijken? 

Het is toegestaan dat ouders komen kijken. Houdt echter wel nog steeds rekening met de 1,5 meter 

afstand tussen de volwassenen. 

 

 


