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In de Kerstvakantie van zondag 25 december t/m zaterdag 7 januari
zijn er geen recreatieve lessen.
Zaterdag 24 december zijn er lessen tot 15.00 uur
=====================================================================

Grote Club Actie
We hebben een fantastische opbrengst binnen gehaald. Ons
streefdoel hebben we ruimschoots gehaald: € 10.934,40.
Maar liefst 274 jeugdleden hebben samen 4556 loten verkocht.
Gemiddeld is dit per deelnemer zestien verkochte loten. Vele
hebben een leuk t-shirt verdiend. De t-shirts komen nog voor de
kerstvakantie binnen, en we zullen ze dan zo snel mogelijk bij jou
bezorgen.
Hebben jullie al op de smalle Air-Track balkjes gestaan? Er zijn 5
balken aangeschaft voor alle wijkzalen zo’n balk van lucht.
Nogmaals hartelijk bedankt voor jullie geweldige inzet, ook namens de onze voorzitter.

SpringTeams
De jaarlijkse SpringTeams wedstrijden worden dit seizoen gehouden in het weekend van
zaterdag 21 en zondag 22 januari 2017, in onze turnhal aan de Ploegstraat 5, te Nijmegen.

Het gaat hierbij om groepswedstrijden uit onze recreatieve groepen uit alle zalen, waarbij er
wordt gestreden op de lange mat, trampoline en de trampoline met kast. Er is een verplichte
oefenstof, die per leeftijdsgroep verschillend is.
In alle groepen wordt momenteel hard geoefend om straks samen met je groepje goed voor de
dag te komen. Voor degene die meedoen, alvast veel succes!!

Wil jij bewegen en plezier maken
in de kerstvakantie?
Onder leiding van trainers en assistenten kun je springen,
hangen, rollen en zweven op de diverse spectaculaire
toestellen, zoals luchtkussens en grote trampolines.

woensdag 4 januari 2017
Instuif in de turnhal in Nijmegen
Ploegstraat 5
10.30 – 12.00 uur basisschool groep 1 t/m 4
12.30- 14.00 uur basisschool groep 5 t/m 8
20.30 - 22.00 uur middelbare scholieren
De kosten zijn € 3,00 te betalen bij binnenkomst.
Kinderen die geen lid zijn van de Hazenkamp mogen ook
komen, dus neem gezellig je broer of zus mee, en laat je
vriendjes en vriendinnetjes zien hoe leuk turnen is!
Let op: in verband met de veiligheid mogen jongere kinderen
niet meedoen bij een oudere groep. Andersom is wel
toegestaan.

=============================================

NIEUWE TURNHAL IN NIJMEGEN: TALENT CENTRAAL NIJMEGEN
tot begin januari
2017
januari 2017

Planning
de 3 partijen werken de aanbieding uit en maken
bouwtekeningen
beoordelen van de aanbiedingen van 3 partijen

16 februari 2017 gunningsbesluit, wie gaat bouwen
vanaf maart/april
2017
start van de bouw van TCN
juli 2018
zomervakantie

bouw TCN gereed
verhuizing naar TCN

TCN
Bijna dagelijks worden vragen
gesteld over de planning van de
bouw van TCN. Hierbij de planning.
Zoals je in bijgaande planning kunt
lezen start de bouw in het voorjaar
van 2017; in juli 2018 is de bouw
gereed. In de zomervakantie gaan
we verhuizen.

Donderdag 5 januari ‘17
Speel-lokaal van Brede
School de Fontein
Koningstraat 5K, 6641 KS
Beuningen

Voor de peuters en kleuters (3 tot 6 jaar) hebben wij in de
kerstvakantie een speciale instuif: klauteren, ballen en knutselen.
Onder leiding van pedagogisch medewerkers van
GO for Kids en trainers en assistenten van de
Hazenkamp Gymsports en MHCB Hockeyclub
kunnen de kleuters en peuters rollen, klauteren en
balspelen in het Speellokaal. Verder gaan we
heerlijk knutselen.
Een ochtend geschikt voor alleen kinderen van 3 tot 6 jaar.

Aanwezig: 9:45 uur, start 10:00 tot 11.30 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, de Hazenkamp Gymsports en
MHCB hockey. Informatie: GO for kids: 024 - 677 95 26
=============================================

Beweegdiploma Dag
Op zondag 29 januari 2017 hebben we onze eerste Beweegdiploma-dag voor dit seizoen. Er
wordt nu nog hard geoefend aan de vaardigheden van het Beweegdiploma. Voor de kinderen,
die alles kunnen, wordt het diploma aangevraagd.
De uitreiking van het Beweegdiploma’s is een feestelijke gebeurtenis. De kinderen zullen in de
Gymkidszaal van de turnhal aan de Ploegstraat aan hun ouders, opa’s en oma’s laten zien wat
ze zoal geleerd hebben.
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In de zomervakantie van zondag 25 dec. t/m zaterdag 7 jan.
zijn er geen recreatieve lessen.
Zaterdag 24 december zijn er lessen tot 15.00 uur
=====================================================================
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DAMES-TURNTOPTEAM HAZENKAMP tweede van Nederland.
Eind november hebben Mara, Naomi, Maartje, Juliette en Evie hard geknokt om de
Nederlandse titel. Dat lukte net niet, maar de 2e plek is meer dan verdiend!

De activiteitencommissie Hazenkamp presenteert:

De Hazenkamp webshop
Koop vanaf nu al je favoriete Hazenkamp artikelen online via http://webshop.hazenkamp.nl.

