SPORTEN

MET

HET

HELE

GEZIN

een uurtje
SPORT EN SPEL
op zondag van 10 tot 11 uur
vanaf 31 maart tot en met 16 juni
Voor wie?
voor schoolgaande kinderen
tot en met 12 jaar
Waar?
sporthal Duineneind
Duineneind 15 in Kasterlee
Kostprijs?
2 euro per kind per speluur,
verzekering inbegrepen
Inschrijven?

Je moet voor elk sportuurtje minstens 7 dagen vooraf
inschrijven via I-school: www.i-school.be/login.
Ben je een nieuwe gebruiker? Registreer je dan eerst via
www.i-school.be/kasterlee/registeren.
Meer info? sport@kasterlee.be – 014 85 99 17
Tijd voor mama en papa om zelf ook iets aan de conditie te doen?

Schrijf je in voor onze lessenreeks Joggen voor beginners.
Meer info op keerzijde!
Een organisatie van sportdienst Kasterlee ism JC Kasterlee

V.U. Ward Kennes
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JOGGEN VOOR BEGINNERS
van 0 tot 5 kilometer in 12 weken

start op zondag 31 maart 2019
Ervaren trainers van Joggingclub Kasterlee leren beginnende joggers
lopen op zondagvoormiddagen van 10 tot 11 uur
+ trainingen op dinsdagen en donderdagen van 19 tot 20 uur.
Waar?
sporthal Duineneind, Duineneind 15 in Kasterlee
Kostprijs?
25 euro, verzekering inbegrepen
Meer info en inschrijven?
jckasterlee@gmail.com – www.kasterlee.be
Opvang nodig voor je kindje(s)?
De sportdienst biedt je kindjes spel en sport aan
terwijl jij deelneemt aan de lessenreeks.
Meer info op keerzijde!
Een organisatie van JC Kasterlee ism sportdienst Kasterlee
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