
  

Bowlen

Wil je ook mee bowlen?  
Voor maar € 5,- euro per keer ben je 
verzekerd van deelname en een  
consumptie na afloop. 

Met dank aan:

Ook dit seizoen wordt weer volop gebowld bij 
Bowling Centrum Heiloo. Onder  begeleiding  
van enthousiaste vrijwilligers wordt er op de 
zaterdag-middagen van 13.00 tot 14.00 uur 
gebowld.

Speeldata seizoen 2017-2018
  9 september (Kick Off)

23  september 
  7  oktober
21  oktober
  4  november
18  november
  2  december (Sint & Piet)

16  december

  6  januari (Oliebowlen)

20  januari
  3 februari
17  februari
  3   maart
17  maart
31  maart
14  april
28 april
12  mei
26  mei (Afsluiting seizoen) 

Je bent  van harte  welkom! 

 Beperkt,  
 maar we 
 zijn 
 toch 
 niet 
 gek! 

Aanmelden kan via:  
sports4allheiloo@outlook.com

Aanmelden kan via:  
sports4allheiloo@outlook.com

Kick Off
9 September Adres: Kennemerstraatweg 341, 1851 ND Heiloo

Telefoon: 072 533 1992

V O R M G E V I N G • D T P • W E B S I T E S



Sports4all Heiloo staat voor mogelijkheden creëren  op 
het gebied van Sport & Bewegen voor mensen met een 
beperking in de regio Heiloo. Dat kan zijn voor mensen 
die  lichamelijk, verstandelijk, visueel of psychisch beperkt 
zijn. Er is geen leeftijd aan de deelname verbonden en 
plezier staat voorop. Een door deze doelgroep zelf ge-
kozen motto  is: “Wij zijn wel beperkt, maar niet gek!” 
bevestigt dan ook hoe zelfbewust deze mensen kunnen 
zijn. Op dit moment werken de bowlinggroep en Bad-
mintonvereniging Vennewater Heiloo samen, met als re-
sultaat deze flyer. Naast het bowlen en badminton zijn 
er voor deze doelgroep in Heiloo nog vele andere soor-
ten Sport & Bewegingsmogelijkheden, zoals; veldvoetbal 
(HSV), zwemmen (SGSH), weerbaarheidstrainingen (Dojo 
’t Loo),  tennis (TCHU) en hardlopen (Trias) die door de 
verenigingen zelf worden georganiseerd. Naast de vele 
sponsoren, ondersteunt  Stichting KEES uit Heiloo deze 
organisaties financieel. Als laatste een woord van dank 
aan alle vrijwilligers die deze manier van Sport &  
Bewegen mogelijk maken.

Aanmelden kan via: 
sports4allheiloo@outlook.com

Ook in het seizoen 2017-2018 kan weer fijn  
badminton gespeeld worden door mensen met een  
beperking. Wanneer? Zaterdagmiddag van 14:00 tot 
15:00 uur.

Lekker sporten in de badmintonhal van ’t Vennewater 
Badminton. Rackets en shuttles zijn in de hal 
aanwezig. Zaalschoenen en sportkleding moet je zelf 
meenemen.

Onder begeleiding van ervaren mensen maak je 
op jouw eigen manier kennis met het badminton.  
Je speelt badminton en je bent lekker een heel uur 
aan het bewegen. Natuurlijk is er ook tijd voor een lol-
letje en een praatje.

Kosten: Voor slechts €5,- per keer mét na afloop een 
consumptie!

Opgeven via:
sports4allheiloo@outlook.com of  

direct via bmmb@xs4all.nl  2  september (Start seizoen)

16 september  
30 september 
14  oktober
28  oktober
11 november
25 november  
  9 december
23 december (Kerstbadminton)  

Adres: Badmintonhal ’t Vennewater,  
Het Zevenhuizen 46, 1852 JC Heiloo  
Telefoonnummer hal: 06 208 575 66  
www.badmintonvennewater.nl

Speeldata seizoen 2017-2018
13  januari
27  januari
10  februari
24  februari
10  maart
24  maart
  7  april
21  april
  5 mei (Afsluiting seizoen)

Met dank aan:


