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Kerstvakantie
van 20 december ‘15 t/m 3 januari ‘16
in de kerstvakantie gaan de recreatieve lesgroepen niet door
maar let op wat voor geweldige activiteiten wij dan wel hebben.
=====================================================

Kerst-turn-toernooi in weekend van 2 en 3 januari 2016
Dames en Heren Turntoernooi in de Jan Massinkhal, Nijmegen
Op 2 en 3 januari 2016 organiseert De Hazenkamp Gymsports haar Kersttoernooi voor turners
en turnsters uit de 1e tot en met de 3e divisie. Kom kijken naar deze bijzondere turnwedstrijd
met veel turners en turnsters van heel Nederland.
De herenwedstrijden en dames toestelwedstrijden in de derde divisie & jeugd N3 vinden plaats
op zaterdag 2 januari. De dames teamwedstrijden en de toestelwedstrijden in de eerste en
tweede divisie vinden plaats op zondag 3 januari.
Kom ook om onze eigen Hazenkamp turnsters en turners aan te moedigen.
Entree € 6,- (voor jeugdleden € 3,-)
De VIP-wedstrijd staat gepland op zondag 3 januari van 16.30 to 18.30 uur.

Dinsdag 22 december Speellokaal van Basisschool de
Fontein
Voor de peuters en kleuters (3 tot 6 jaar) hebben wij
in de kerstvakantie een speciale instuif: GO for Little
Gymnastics.
Onder leiding van trainers, assistenten en pedagogisch
medewerkers van GO for Kids en GTV de Hazenkamp
kunnen de kleuters en peuters springen, hangen, rollen
en klauteren op de diverse toestellen, zoals
luchtkussentje, wandrek, rekstok en valmatten.
Daarnaast zetten we ook allerlei spelletjes klaar met
ballen en ballonnen, die helemaal geschikt zijn voor
deze jonge kinderen.
Dit vindt plaats op de basisschool de Fontein.

9:00 tot 11.00 uur
voor 3 t/m 6 jaar.
Entree € 2,Deze GO for Little Gymnastics is een initiatief van
Beuningen Samen in beweging en uitgevoerd door de
Buurt Sport Coaches van GO for Kids en GTV de
Hazenkamp.

woensdag 23 december ‘15
In de Kerstvakantie hebben we weer een heerlijke
Turninstuif, voor iedereen die het leuk vindt (wel of geen lid
van de Hazenkamp).
Onder leiding van vele assistenten kun je springen, rollen en
zweven... En niet alleen op de bruggen, balken, rekstokken,
maar ook op spectaculaire toestellen als de grote trampoline,
de valkuil en twee verschillende luchtkussens. Dit allemaal in
de Turnhal aan de Ploegstraat 5 in Nijmegen.

09:45 uur aanwezig zijn:
10.00-11.30 uur
12.00-13.30 uur

basisschool groep 1 t/m 4
basisschool groep 5 t/m 8

Middelbare scholieren zijn welkom om vrij te komen turnen
van 20.30-22.00 uur.
De kosten voor de instuif zijn € 3,00 te betalen bij
binnenkomst.
Let op: in verband met de veiligheid mogen jongere kinderen
niet meedoen bij een oudere groep. Andersom is wel
toegestaan.

Kom ook en neem je vriendjes mee 

EEN OPSTAP NAAR EEN LEVEN LANG SPORTEN ….
Peuters en kleuter hebben volop kansen bij de Hazenkamp. Wij bieden dagelijks in de
ochtenden voor de kleintjes ouder-peuterlessen
aan. Onder leiding van gediplomeerde trainers
gaan we met ouder en kleintje aan de slag. Ze
leren de eerste motorische bewegingen op een
verantwoorde manier aan. Het is een aanzet tot
een veel verdere ontwikkeling wat niet alleen op
het fysieke z’n uitwerking heeft, maar zeker ook
op het geestelijke welzijn. Kinderen worden
weerbaarder, flexibeler en krijgen meer
zelfvertrouwen. Daarnaast staat het plezier
beleven aan het bewegen voorop.
In deze lessen werken we met de hele groep naar het Beweegdiploma toe.
We hebben nog plaats in onze dagelijkse ouder-peuter en peutergym-groepen. Kijk op
www.hazenkamp.nl naar de uren.
Daarnaast hebben we op diverse lokaties kleutergym uren voor kinderen vanaf 4 jaar.
Lekker dicht bij je in de buurt. Met deze kinderen gaan we werken aan Beweegdiploma 2:
Gymzaal Vossenhol Groesbeek
Gymzaal De Grote Lier Molenhoek
Klif Nijmegen Noord
Tinnegieter Beuningen
Turnhal Nijmegen
Gymzaal Gildenkamp Nijmegen
Gymzaal Gildenkamp Nijmegen
Kulturhus Beek-Ubbergen
Biga Groesbeek
Gymzaal Zuiderdreef Wijchen
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dinsdag
woensdag
woensdag
woensdag
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donderdag
vrijdag
vrijdag
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20-dec-15
22-dec-15
23-dec-15
02-jan-16
03-jan-16
04-jan-16

16:00 tot 17:00 uur
15:30 tot 16:30 uur
16:00 tot 17:00 uur
13:00 tot 14:00 uur
13:00 tot 14:00 uur
13:00 tot 14:00 uur
16:15 tot 17:15 uur
15:30 tot 16:30 uur
16:00 tot 17:00 uur
16:00 tot 17:00 uur

www.hazenkamp.nl
Kerstvakantie
Sport en Spel instuif Kleintjes
Turninstuif
Kerst-turn-toernooi
Kerst-turn-toernooi
Eind Kerstvakantie

Start kerstvakantie
Basisschool de Fontein Beuningen
Turnhal Nijmegen
Jan Massink hal Nijmegen
Jan Massink hal Nijmegen
Start alle lessen
Meer info: www.hazenkamp.nl
info@hazenkamp.nl
Wil je ook meedoen?

