Alle activiteiten op een rijtje
Maandag


6-8



15.30-16.30 n.t.b

TALLY
10x

map-marker
Sporthal de Pijp

Dinsdag


6-8



17.00-18.00 n.t.b

TALLY
8x

map-marker
Sporthal de Pijp

Proeftuin Fit & Fun


1-8



14.00-16.00 n.t.b

TALLY
doorl.

map-marker
Sporthal de Pijp

Streetdance

7-8

16.15-17.15 6 okt

5x

Dans Dansen

Schermen
Schermen

4-7
8

16.30-17.45 6 okt
17.45-19.00 6 okt

6x
6x

Apollohal
Apollohal

Meidenvoetbal
Badminton

Woensdag

Verder sporten?

Je krijgt van ons na afloop een
speciaal aanbod. Zo sport je altijd
voordelig verder bij jou in de buurt!

Sportlidmaatschap
Heb jij een Stadspas of is er thuis
niet genoeg geld om te sporten?
Dan kan Jeugdfonds Sport
of gemeente Amsterdam het
abonnement (mee-)betalen.
Neem contact met ons op voor meer informatie.

Contact

 Lizzy Ansinghstraat 88

1072 RD Amsterdam

ENVELOPE sport@combiwel.nl
mobile 020 47 01 460
 combiwelsport.nl
Facebook-square instagram TWITTER-SQUARE combiwelsport

Mis niets!

Ook in de vakanties
en voor volwassenen
is er van alles te
beleven bij Combiwel
Sport. Kijk online of
mail: sport@combiwel.nl en we houden
je op de hoogte.

Donderdag

Monkey Moves
Monkey Moves
Zelfverdediging
Zelfverdediging

Vrijdag
Breakdance




TALLY
map-marker
2,5-4 jaar 15.15-16.00 n.t.b rittenkrt Sporthal de Pijp
1-5
16.00-17.00 n.t.b
5x
Sporthal de Pijp
3-5
6-8

3-56

16.00-17.00 n.t.b
17.00-18.00 n.t.b




17.30-18.30 8 okt

5x
5x

Sporthal de Pijp
Sporthal de Pijp

TALLY

map-marker

6x

Dans Dansen

Schrijf je snel in via
Combiwelsport
Combiwel
sport.nl
.nl!!

Leuke kunst- en cultuur
activiteiten vind je op:

combiweljjunior.nl
combiwel
* Niet geldig voor het aanbod van Combiwel Sport, alleen voor het lidmaatschap bij een sportvereniging.

Kijk snel op combiwelsport.nl !

Amsterdam Zuid

oktober-december 2021

Inschrijven Hoe werkt het ?
Newspaper Lees deze folder goed door

Dit is het naschoolse sportprogramma voor kinderen van groep 1 t/m 8 uit
Amsterdam Zuid. Er is van alles te ontdekken na schooltijd. Welke sport kies jij?

browser Schrijf je in via combiwelsport.nl

Op onze website staan alle activiteiten op een rijtje. Vind jouw activiteit,
schrijf je in en betaal direct online. Na aanmelding ontvang je direct een
bevestigingsmail. Houd je mail in de gaten voor eventuele extra informatie.

credit-card-front Tarief afhankelijk van inkomen
Wij hanteren inkomens
afhankelijke tarieven.
De prijzen variëren van
€1 tot €3 per uur:

INFO

Tarief 1:
Tarief 2:
Tarief 3:
Tarief 4:

€1,00 p/u
€1,50 p/u
€2,00 p/u
€3,00 p/u

(stadspaskorting)
(tot €25.000)
(€25.000-€41.000)
(> €41.000)

Goed om te weten

¼ Professionele trainers en specialisten begeleiden de activiteiten.
¼ Sportmateriaal organiseren wij. Neem alleen je gymspullen mee.
Combiwel Sport draagt bij aan een
gezonde toekomst voor de jeugd.
Roken en sporten passen niet bij
elkaar. Daarom sporten wij op een
rookvrij sportterrein. Op weg naar
een Rookvrije Generatie!

Futbol Meidenvoetbal

Meiden opgelet. Droom jij ook over
de Oranje-leeuwinnen? Kom dan je
voetbalvaardigheden verbeteren.

Table-tennis Badminton

Dit is een te gekke sport. Leer alle
spectaculaire technieken. Training van een
badmintontrainer van BVA. En leer mooie
rally's tegen elkaar te spelen.

RUNNING Proeftuin Fit en Fun

Welke sport past bij jou? Welke vind jij het
allerleukste? Hoe blijf je fit en gezond? Leer
het spelenderwijs. Inschrijven niet verplicht.
Meedoen mag altijd.

music Streetdance

Lekker swingen op de beats en coole
moves laten zien en nieuwe moves leren.
So you think you can dance?

Schermen

Schermen is een leuke, snelle en
spannende sport. Bij deze tactische
vechtsport gaat het niet om kracht, maar
vooral om slimheid en behendigheid.




map-marker

Maandag 15.30-16.30 uur




map-marker

Dinsdag 17.00-18.00 uur




map-marker

Woensdag 14.00-16.00 uur




map-marker

Woensdag 16.15-17.15 uur


		
		

map-marker

Startdatum nog niet bekend
Groep 6-8
Sporthal de Pijp

Startdatum nog niet bekend
Groep 6-8
Sporthal de Pijp

Startdatum nog niet bekend
Groep 1-8
Sporthal de Pijp

Start woensdag 6 oktober
Groep 7-8
Dansschool Dans Dansen

Woensdag
16.30-17.45 uur  Groep 4-7
17.45-19.00 uur  Groep 8
Start woensdag 6 oktober
Apollohal

FIST-RAISED Zelfverdediging

Wil jij weerbaarder worden? Leer dan
spelenderwijs technieken uit het
kickboksen. Vergroot je zelfvertrouwen!

monkey Monkey Moves

Ontdek dit apenleuke programma met elf
verschillende sporten, bewegen op muziek
en klimmen en klauteren.

music Breakdance

Op de vetste beats leer je de coolste
moves. Show jouw beste toprock, freeze en
windmill aan de andere b-boys en girls!


		
		

map-marker

		
		

map-marker



map-marker

Donderdag
16.00-17.00 uur  Groep 3-5
17.00-18.00 uur  Groep 6-8
Startdatum nog niet bekend
Sporthal de Pijp

Donderdag
15.15-16.00 uur  2,5-4 jaar
16.00-17.00 uur  gr. 1-5
Startdatum nog niet bekend
Sporthal de Pijp

Vrijdag 17.30-18.30 uur
Start vrijdag 8 oktober
Groep 3-6
Dansschool Danse Dansen

