PROGRAMMA OPEN DAG
ZATERDAG 28 MEI 2016
10.00 – 16.00 uur

Tussen 10.00 uur en 16.00 uur kan jong en
oud kennis maken met onze sport.
Sla je slag in onze slagkooi en gooi een strike
op het pitcherscherm.
Mocht je na bezoek van de open dag
geïnteresseerd zijn in soft- en honkbal, mag je
vrijblijvend 5 x gratis deelnemen aan een
training.
Voor informatie of aanmelden gratis trainingen kun je
contact opnemen met Ellen van Hassel: voorzitter@shvboosters.com of 06-47494776

Op deze open dag kunt U een kijkje
komen nemen in onze turnhal, alwaar een
instuif training verzorgd wordt voor de
onderbouw basis onderwijs:
10.00 uur - 11.00 uur instuif wedstrijdturnen
11.00 uur - 12.00 uur instuif dans door Dynamo
12.00 uur - 13.00 uur instuif recreatiegymen
13.00 uur - 14.00 uur instuif wedstrijdturnen
14.00 uur - 15.00 uur instuif dans door Dynamo
15.00 uur - 16.00 uur instuif recreatiegymen
Aan het einde van de instuif mag een afspraak gemaakt
worden voor 2 proeflessen

U kunt genieten van een aantal wedstrijden.
Van 11.00 tot 12.00 uur verzorgen wij
een clinic voor de kinderen om op een leuke manier kennis
te maken met korfbal.
Vooraf aanmelden voor de clinic is noodzakelijk:
secretaris@keepfit70.nl

Ook na de open dag kunnen kinderen 4x gratis meetrainen als
ze kennis willen maken met korfbal.

10.00 – 12.00 uur Programma Esta’s en Scouts
Kinderen van 6 – 13 jaar zijn hierbij van harte welkom!
Vuurtje stoken en speurtocht!
13.30 – 16.00 uur Programma Explorers
Jeugdigen van 13 – 18 jaar zijn hierbij van harte welkom!
Flessenschieten!
Mocht je na het bezoek aan de open dag interesse gekregen
hebben voor de Luchtscouts, mag je 3 x gratis komen kijken

10.00 – 16.00 uur Vrije inloop.
Kom gezellig langs en maak kennis met onze
tennisvereniging.
Er lopen bestuursleden rond om alle vragen te
beantwoorden.
13.00 – 14.00 uur Tennisclinic / les
Belangstellenden kunnen zich hiervoor
aanmelden tot uiterlijk 25 mei 20.00 uur
via : trainingszaken@tvvierhoeven.nl
Degene die onze open dag bezocht hebben kunnen
nog aan een extra clinic deelnemen.
Aanmelden via bovenstaand emailadres.

Helaas is Bekaro deze dag niet in de gelegenheid
een evenement te organiseren.
Mocht je echter belangstelling hebben voor rugby,
kom dan gerust een keer kijken op onze
trainingsavonden op dinsdag en vrijdag vanaf
18.45 uur.
Meer informatie vind je op onze site:
www.rugbyroosendaal.nl

Van 10.00 uur – 16.00 uur
Van 12.30 uur tot 14.00 uur worden diverse
atletiekdemonstraties georganiseerd, te weten :
 12.30 13.00 uur Polstokhoogspringen en
hoogspringen
 13.00 – 14.00 uur 60 meter sprint, bal / Vortex
werpen en verspringen
Voor de jeugd is er de mogelijkheid om mee te doen
aan deze demonstraties.
Tevens zullen er ieder half uur beginnersclinics Nordic
Walking gegeven worden van 10.30 uur tot 14.30 uur.
Jeu de Boulers houden een onderling toernooi.
Bezoekers worden uitgedaagd een “balletje”te gooien.
Deze dag is er ook een wandeltocht: De Mars rondom
Roosendaal. Vanaf 07.00 uur kan er gestart worden
vanuit het Thorhonk. Voor de kortste afstand – 6 km –
kan tot 15.00 uur gestart worden.

Deelnemers aan demonstraties, clinics Nordic Walking,
jeu de boules toernooi dan wel wandelen ontvangen
een stempel op de stempelkaart.
Bij een volle stempelkaart ontvangen deelnemers een
voucher dat recht geeft op 4 gratis trainingen. (Nordic
uitgezonderd)
Aanmelden kan via email: info@thor-roosendaal.nl
dan wel via www.thor-roosendaal.nl alwaar info over
trainingstijden en overige informatie is in te zien.

Op de open dag vinden de clubkampioenschappen plaats op het hoofdveld van
RKSV BSC. Kom kijken als je de sfeer van
het voetbal wilt beleven.
Voor de jeugd is er tussen 11.00 en 13.00
uur de mogelijkheid om penalty te
schieten (nabij de kantine van BSC) waarbij
een kleine versnapering wordt verstrekt.
Als je na het bezoek aan de open dag interesse hebt gekregen voor
voetbal, mag je gratis een keer meetrainen. Opgave hiervoor kan
bij het secretariaat van BSC dat tijdens het voetbalseizoen elke
zaterdag en donderdagavond is bezet voor de jeugd.

Op de open dag zijn wij van 10.00 uur tot
15.00 uur aanwezig.
In die tijd zullen er 2 of 3
demonstratiewedstrijden gespeeld
worden.
Na de open dag kan er 1 of meerdere
keren aan een training meegedaan
worden.

Op de Open Dag is Stichting Paul aanwezig.
Stichting Paul vindt dat alle kinderen moeten kunnen sporten!
Daarom is Stichting Paul opgericht. Wij stellen Roosendaalse
kinderen (tot 18 jaar) in de gelegenheid om te kunnen sporten. Het
gaat hierbij om kinderen uit gezinnen die beperkte of zelfs geen
financiële mogelijkheid hebben om hun kinderen te laten sporten.

Door medewerkers van Stichting Paul
worden bij bezoek sportpark
stempelkaarten uitgereikt.
Door deelname aan activiteiten kunnen
stempels worden verkregen welke de
deelnemers mogelijkheden biedt om gratis
trainingen dan wel clinics bij de
betreffende verenigingen te volgen.

