Wanneer
Waar
Kosten

Vrijdag 30 december, 10.00 uur tot 13.00 uur
Sporthal De Koploper
Geen

* 9 t/m 12 jaar; jongens en meiden spelen in een aparte categorie.

Zoektocht naar de sportieve kerstmannen!

Deze middag zijn er vele kerstmannen te vinden in het stadshart van Lelystad. Lukt het jou om met je vrienden en
vriendinnen de sportieve kerstmannen te vinden? De teams die alle handtekeningen hebben verzameld op
de scorekaart ontvangen een leuk presentje. Deze activiteit wordt georganiseerd i.s.m.
Wie
Wanneer
Waar
Kosten

6 t/m 12 jaar
Woensdag 21 december, 14.00 uur* - 15.30 uur
Stadshart Lelystad
Geen

*Vanaf 13.45 uur kunnen teams (max. 6 personen, inclusief een ouder/verzorger) zich melden op het
Stadhuisplein bij de bus van Sportbedrijf Lelystad.

Zwembadactiviteiten

Op alle werkdagen tussen 13.00 uur - 15.00 uur organiseren de zwemonderwijzers spannende sporten en
spellen waar jij aan mee kan doen en leuke prijsjes mee kan winnen. Inschrijven is niet nodig.
Wie
Waar
Kosten

Kinderen vanaf 7 jaar (in bezit van min. A-diploma)
Zwembad De Koploper
Vakantietarief

Wat
Wanneer

Glijbaanrace
Dinsdag 27 december, woensdag 4 januari

Wat
Wanneer

Estafettevormen
Woensdag 28 december, maandag 2 januari, donderdag 5 januari

Wat
Wanneer

Waterpolo
Donderdag 29 december, dinsdag 3 januari

Wat
Wanneer

Kampioenschap Bommetje
Vrijdag 30 december

Wat
Wanneer

Drijf-Inn Bioscoop
Vrijdag 6 januari

Meer informatie, inschrijven of vragen? Kijk op www.sportbedrijf.nl/vakantiesport
Sportbedrijf Lelystad | Badweg 21 | 0320 285 385 | info@sportbedrijf.nl
SportinLelystad
SportbedrijfLelystad

Vakantiesport in de
kerstvakantie 2016/2017
Week 51

Week 52
Kerstvakantie

Week 1
Kerstvakantie

Maandag

19 december

26 december

2 januari
• Nieuwjaarsduik
• Estafettevormen
• Sport- of ontspanningsmassage

Dinsdag

20 december

27 december
• Springfeest
• Glijbaanrace
• Sport- of ontspanningsmassage
• Voetbalparty 6 en 7 jaar
• Voetbalparty 10 t/m 12 jaar

3 januari
• Waterpolo
• Sport- of ontspanningsmassage
• Glow in the Dark Sporten
• Voetbalparty 6 en 7 jaar

Woensdag

21 december
• Zoektocht naar de sportieve
Kerstmannen!

28 december
• Springfeest
• Estafettevormen
• Sport- of ontspanningsmassage
• Voetbalparty 8 en 9 jaar
• Voetbalparty 10 t/m 12 jaar

4 januari
• Mini-Peuterfestijn
• Glijbaanrace
• Sport- of ontspanningsmassage

Donderdag

22 december

29 december
• Springfeest
• Zaalvoetbaltoernooi
• Waterpolo

5 januari
• Estafettevormen
• Voetbalparty 8 en 9 jaar
• Voetbalparty 10 t/m 12 jaar
• Glow in the Dark Climbing

Vrijdag

23 december

30 december
• Zaalvoetbaltoernooi
• Kampioenschap Bommetje
• New Year’s Eve Splash

6 januari
• Drijf-Inn Bioscoop

Glow in the Dark Climbing

* Voorwaarden om deel te nemen zijn: in bezit van minimaal een A-diploma; kinderen tot 7 jaar onder
begeleiding van een volwassene.
** Voor deze activiteit kan er vanaf 11.45 uur gemeld worden bij de Receptie.

Wie
Wanneer
Waar
Kosten

Sport- of ontspanningsmassage

Vandaag kan je, onder begeleiding van één van onze instructeurs, een uur klimmen in het donker! Door de blacklight lampen, die wij laten schijnen, worden witte en fluoriderende kleuren opgelicht. Lukt het jou om ook in het
donker boven te komen? Inschrijven verplicht en kan via www.sportbedrijf.nl/vakantiesport.
12 t/m 16 jaar
Donderdag 5 januari, 13.00 uur - 14.00 uur, 14.00 uur - 15.00 uur of 15.00 uur - 16.00 uur
Klimhal De Koploper
€ 2,00

Glow in the Dark Sports

Deze middag is het helemaal donker in de sporthal van De Koploper. Door de blacklight lampen, die wij laten
schijnen, worden witte en fluoriderende kleuren opgelicht. Trek dus een mooi opvallend sport-outfit aan!
We gaan Glow in the Dark volleyballen en trefballen. Inschrijven is niet nodig. Vanwege de veiligheid zijn
zaalschoenen deze middag verplicht.
Wie
Wanneer
Waar
Kosten

8 t/m 12 jaar
Dinsdag 3 januari, 13.00 uur - 14.30 uur
Sporthal De Koploper
€ 2,00

Mini-Peuterfestijn

Ouders/verzorgers kunnen met hun kind in het doelgroepenbad deelnemen aan leuke spetterende activiteiten
onder begeleiding van een zwemonderwijzer.
Wie
Wanneer
Waar
Kosten

Kinderen t/m 5 jaar
Woensdag 4 januari, 11.00 uur* - 13.00 uur
Zwembad De Koploper
Vakantietarief

*Om 10.45 uur kunt u zich melden bij de Receptie.

New Year’s Eve Splash

We gaan alvast een voorschot nemen op oudejaarsavond tijdens het discozwemmen. Alle grote hits van 2016 worden
gedraaid. Er zijn lekkere alcoholvrije cocktails, oliebollen en appelflappen.
Wie
Wanneer
Waar
Kosten

8 t/m 16 jaar
Vrijdag 30 december, 19.00 uur - 22.00 uur
Zwembad De Koploper
€ 7,50

Nieuwjaarsduik

Maandag 2 januari 2017 kunnen bezoekers om 12.00 uur deelnemen aan de Indoor Nieuwjaarsduik. Alle deelnemers
krijgen na afloop een lekker kop Unox erwtensoep of een broodje Unox aangeboden in restaurant De Inloper en
een leuke verrassing! Na de Nieuwjaarsduik kun je nog even recreatief zwemmen.
Wie
Wanneer
Waar
Kosten

Alle leeftijden*
Maandag 2 januari, 12.00 uur** - 13.00 uur
Zwembad De Koploper
Vakantietarief

Combineer uw bezoek aan Sportcentrum De Koploper met een sport- of ontspanningsmassage bij KernGezond.
Bel 0320 220 145 of mail naar info@kerngezond.eu voor een afspraak.
Wie
Wanneer

Waar
Kosten

Alle leeftijden
Maandag 2 januari, tussen 12.00 uur - 15.00 uur
Dinsdag 27 december en dinsdag 3 januari, tussen 12.30 uur - 16.00 uur
Woensdag 28 december en woensdag 4 januari, tussen 12.00 uur - 18.00 uur
Sportcentrum De Koploper
Geen

Springfeest

Drie dagen lang staat de sporthal van De Rietlanden vol met springkussens en stormbanen. De hele dag kunnen
kinderen springen, rennen, kruipen, klauteren en glijden! Deze activiteit wordt georganiseerd i.s.m. Big Foot.
Wie
Wanneer
Waar
Kosten

4 t/m 12 jaar
Dinsdag 27 december, woensdag 28 december, donderdag 29 december
10.00 uur tot 16.00 uur
Sportcomplex De Rietlanden
€ 4,50

Voetbalparty

Tijdens de voetbalparty staat het voetballen uiteraard centraal. We spelen een partijtje, paaltjesvoetbal en er kan
ook gemeten worden hoe hard je schiet. Dit met een echte snelheidsmeter. Ook is er ‘konijn’ schieten en er wordt
aandacht besteed aan techniek en in de “rust” wordt er een quiz gespeeld. Meedoen? Meld je dan een kwartier
voor de start bij de ingang van de sporthal.
Wie
Wanneer
Wie
Wanneer
Wie
Wanneer
Waar
Kosten

6 en 7 jaar
Dinsdag 27 december, dinsdag 3 januari, 10.30 uur tot 12.00 uur
8 en 9 jaar
Woensdag 28 december, donderdag 5 januari, 13.00 uur tot 14.30 uur
10 t/m 12 jaar
Dinsdag 27 december, woensdag 28 december, donderdag 5 januari, 15.00 uur tot 16.30 uur
Sporthal De Koploper
€ 2,00

Zaalvoebaltoernooi

Word jij met jouw team Lelystads Zaalvoetbalkampioen? Je kunt per team inschrijven (minimaal 5 spelers
+ 1 wisselspeler) via www.sportbedrijf.nl/vakantiesport. Er is plaats voor 20 teams per leeftijdscategorie*,
dus wees er snel bij!
Wie
Wanneer
Wie
Wanneer
Wie

13 t/m 15 jaar
Donderdag 29 december, 15.00 uur tot 18.00 uur
16 jaar en ouder
Donderdag 29 december, 19.00 uur tot 21.30 uur
9 t/m 12 jaar

