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Vrijdag 18 Juli 2014
Workshops
Doe mee aan verschillende workshops zoals boksen, baseballcap versieren, fit 4 fun
en dansen

Tijd
Leeftijd
Locatie
Kosten

: 10.30 – 14.30 uur
: Vanaf 4 jaar, boksen en fit 4 fun vanaf groep 5
: Bewegingscentrum Norg, Eenerstraat 52a
: € 5,00 p.p. incl. lunch voor halve dag, 1 workshop
€ 7,50 p.p. incl.lunch voor 2 workshops
€ 15,00 voor het hele gezin, halve dag
€ 22,50 hele dag, voor het hele gezin
Opgave : via www.welzijninnoordenveld.nl of bij de balie van BCN voor
16 juli a.s.

Zaterdag 9 Augustus 2014
ATB clinic
Test jouw skills op de moutainbike!
Tijd
: 10.00 uur – 11.30 uur
12.00 uur – 13.30 uur
Leeftijd : vanaf 4 jaar
Locatie : Evenemententerrein Norg, 9331 ZZ Norg ( paardenmanege )
Kosten : gratis
Opgave : Meld je 10 minuten voor aanvang op locatie bij Tour de Fun bus

Zondag 10 Augustus 2014
Laat je boeien door het Gevangenismuseum
Wel eens aan de schandpaal gestaan? Een echte cel van binnen gezien, of op
de stoel van de rechter gezeten? In het Gevangenismuseum kan het
allemaal! En er is nog veel meer te beleven!
Tijd
: 13.00 – 14.00 uur
Leeftijd : vanaf 4 jaar
Locatie : Oude Gracht 1, 9341 AA Veenhuizen
Kosten : € 3,00 p.p. voor kinderen t/m 12 jaar incl.boevenmasker
Extra : www.gevangenismuseum.nl

Vrijdag 15 Augustus 2014
Survival
Overwin de hindernissen in Norg!

Tijd

: 10.00 – 12.00 uur ronde 1
14.00 – 16.00 uur ronde 2
19.00 – 21.00 uur ronde 3
Locatie : Bewegingscentrum Norg, Eenerstraat 52a
Kosten : € 2,50 p.p. per ronde
Opgave : via www.welzijninnoordenveld.nl
Of bij de balie van het Bewegingscentrum voor 14 augustus 2014

Heeft u vragen en/ of
informatie?
Dan kunt u contact
opnemen met de sport – en
cultuurcoaches, Wouter
Meertens of Femma Bezu
via telefoonnummer 050
3176500
Voor opgave kunt u terecht
op de website
www.welzijninnoordenveld.
nl

