
JO 6-7 jaar: Woensdag 17:00-18:00
JO 8-9 jaar: Dinsdag en Donderdag 
18:00-19.00 uur
JO 9-10 jaar: Maandag 16:45-17:45 uur 
en Donderdag 17:45-18:45 uur 
JO 10-11 jaar: Dinsdag 18:30-19:30 uur 
en Donderdag 18.10-19.10 uur
VV Gomos, Schapendrift 7, Norg
gratis
VV Gomos
Even aanmelden bij één van de 
volgende telefoonnummers of e-mail 
adressen:
•	Jorg Visser: 06-295 78 796  

JAVisser1994@kpnmail.nl
•	Jan van Tuijl : 06-256 47 522   

jvtuijl1963@gmail.com
•	Jan van Wijk : 06-216 78 293  

jan.vanwijk@ziggo.nl
Weet je niet zeker in welk team je hoort 
bel gerust even naar één van de drie 
telefoonnummers.

Voetbal - VV Gomos

6 t/m 9 jaar: Donderdag 
15:30-16.30 uur
10 t/m 12 jaar: Donderdag 
16:30-17.30 uur

Tennispark REO, Borglaan 14, Roden
de eerste drie lessen gratis
Tennisschool Noordenveld
Meld je vooraf aan via tel. 06-36105842  
of info@tennisschoolnoordenveld.nl.
Materiaal hoef je niet mee te nemen, dat 
kun je lenen. Kun je niet op bovenstaan-
de tijdstip? Geen probleem, ook dan kun 
je contact opnemen met de tennisschool 
om te kijken naar een ander moment.

Tennis - REO Roden

6 t/m 8 jaar: Donderdag 
18.15-19.15 uur
9 t/m 12 jaar: Donderdag 
19.15-20.15 uur

plein OBS De Marke, 
Ceintuurbaan Zuid 6a, Roden
gratis
Muziekvereniging Noordenveld
Meld je aan bij Jacqueline Hagenauw 
via algemenezaken@mvnoordenveld.nl 
of 06-22259694

Colorguard dans - 
Muziekvereniging Noordenveld

Woensdagmiddag
16.30-17.30 uur
MHC Roden, Roderweg 2, Roden
gratis
trainer MHC Roden
Aanmelden via hoofdtrainer@
mhcroden.nl o.v.v. naam, leeftijd en 
telefoonnummer

Hockey - MHC Roden

7 t/m 10 jaar: Maandag 15.00-16.00 
uur en Woensdag 15.30-16.30 uur
8 t/m 11 jaar: Maandag 16.15-17.15 uur 
en Woensdag 16.45-17.45 uur

Voetbalvereniging Peize
gratis
VV Peize

Meld je vooraf aan bij Ronald van 
Biessum via app 06 - 547 643 52
of e-mail ronaldvanbiessum@live.nl

Voetbal - VV Peize

4 t/m 7 jaar: Vrijdag 15.00-15.30 uur
8 t/m 12 jaar: Vrijdag 15.40-16.10 uur
vanaf 13 jaar: Vrijdag 16.20-16.50 uur
grasveld naast Dorpshuis Peize
gratis
DSTV

Niet-DSTV-leden moeten zich 
opgeven via dstv.peize.secretariaat@
gmail.com

Streetdance - DSTV

Maandag
6 t/m 12 jaar: 15.00-16.30 uur
grasveld naast Dorpshuis Peize
gratis
DSTV

Voor de oefeningen moet je 2 plastic 
flessen	(petflessen)	gevuld	met	water	
meenemen. Niet-DSTV-leden moeten 
zich opgeven via 
dstv.peize.secretariaat@gmail.com

Bewegingsoefeningen - DSTV

voor kinderen
11 juni 2020

GRATIS BEWEGEN & CULTUUR

Wat fijn dat de kinderen weer de mogelijkheid hebben om 
mee te doen bij de culturele of sportieve vereniging. Wil 

je ook graag weer meedoen, maar ben je geen lid van een 
vereniging? Geen probleem. Er zijn namelijk een aantal 

verenigingen waar je zo mee mag komen doen zonder dat 
je lid bent, hoe fijn is dat! (Als je al wel lid bent van een 

vereniging mag je natuurlijk ook gewoon meedoen bij de 
andere clubs). 

Wat is er allemaal te doen?

Wij werken samen aan een culturele en sportieve gemeente
Organiseert uw organisatie ook activiteiten die op deze ladder thuishoren?

Neem dan contact op met Welzijn in Noordenveld via 050-3176500 
of via activiteiten@welzijninnoordenveld.nl

Vereniging
Sport en Gemeenten

Meer informatie nocnsf.nl/sportprotocol

sport bewust, houd je aan de spelregels,  
zo hebben we samen sportplezier

neem je eigen bidon  
gevuld mee 

blijf thuis als je verkouden of  
grieperig bent (of iemand in je  
huishouden). Volg altijd de richtlijnen 
van het RIVM

volg altijd de aanwijzingen op van 
de organisatie 

kom zoveel mogelijk lopend of met 
de fiets. Houd rekening met de 
richtlijnen verkeer &  
vervoer van de Rijksoverheid

kom enkel naar de locatie wanneer 
er voor jou een sportactiviteit 
gepland staat 

laat tijdig weten dat je deelneemt 
aan de sportactiviteit

boven de 70 jaar of behoor je tot 
een risicogroep? Denk na of het 
verstandig is om naar een sportlo-
catie te komen

vanaf 13 jaar houd je te allen tijde 
1,5 meter afstand, ook tijdens het 
sporten

gebruik zoveel mogelijk je eigen 
materialen. Reinig gedeelde mate-
rialen direct na de trainingssessie

max. 10 minuten voor aanvang aanwe-
zig. Verlaat direct na de sportactiviteit 
de locatie

informatie voor sporters update 11 mei 2020

vanaf 19 jaar mag je zonder bege-
leiding buiten trainen. Hanteer de 
voorwaarden volgens de lokale 
noodverordering.

kom in je sportkleding, kleedkamers en 
douches zijn gesloten
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6 t/m 8 jaar: Donderdag 
14:45-15.45 uur
8 t/m 9 jaar: Donderdag 
16:00-17.00 uur
9 t/m 10 jaar: Donderdag 
17:15-18.15 uur
10 t/m 13 jaar: Donderdag 
18:30-19.30 uur

Op het Omniveld bij OBS De Hekakker, 
Schoolstraat 3, Norg
gratis
K&V Norg
Aanmelden via info@kv-norg met 
vermelding van leeftijd en voorkeur 
tijdstip

Sport- en Spelgym - K&V Norg

groep 3 t/m 6: Donderdag 
16.00-17.00 uur
groep 6 t/m 8 jaar: Donderdag  
17.00-18.00 uur
Beachvelden Sportcentrum de Hullen

gratis
trainer ROVOC
Verzamelen aan de voorzijde van 
Sportcentrum de Hullen

Volleybal - ROVOC

6 t/m 12 jaar: Woensdag 
14.00-16.00 uur
Sportvelden Peize

gratis
Peize in Beweging
Aanmelden via website
www.peizeinbeweging.nl

Spelmiddag - Peize in Beweging

6 t/m 9 jaar: Woensdag 
15:00-15.45 uur
9 t/m 12 jaar: Woensdag 
16:00-16.45 uur

Norger Tennisvereniging, 
Eenerstraat 50, Norg
gratis
trainer Norger Tennisvereniging / 
Tennisschool Noordenveld
Aanmelden kan door een berichtje te 
sturen naar 06-36105842

Tennis - Norger Tennisvereniging
 &Tennisschool Noordenveld

7 t/m 11 jaar: Maandag en woensdag  
17.00-18.00 uur 
12 t/m 13 jaar: Maandag en woensdag        
18.15-19.00 uur 
4 t/m 6 jaar: Zaterdag 10.00-11.00 uur

Korfbalvereniging Noordenveld,  
Borglaan 7, Roden
gratis
trainer KV Noordenveld
Aanmelden via info@kvnoordenveld.nl 
o.v.v. naam, leeftijd en telefoonnummer

Korfbal - KV Noordenveld

4 t/m 6 jaar Puppie Voetbal: zaterdag 
9.30-10.30 uur
JO 7: Woensdag 15.30-16.30 uur
JO 8/9: Dinsdag en donderdag  
17.00-18.00 uur 
JO 10: Maandag en woensdag  
17.00-18.00 uur  
JO 11/12: Dinsdag en donderdag  
18.10-19.10 uur

Voetbalvereniging Roden,  
Norgerweg 2, Roden
gratis
VV Roden
Meld je vooraf aan bij Johan Wardenier,  
06 - 520 010 46

Voetbal - VV Roden

4-6 jaar: Woensdag 14.15-15.00 uur
6-8 jaar: Dinsdag of vrijdag  
14.15-15.00 uur
8-10 jaar: Vrijdag 16.00-17.00 uur
10-12 jaar: Dinsdag 15.00-16.00 uur 
of donderdag 14.15-15.15 uur

TV Peize buiten tennisbanen
de eerste 3 lessen zijn gratis
TV Peize
Meld je vooraf aan bij Barbara,  
06 - 414 619 71 of e-mail 
jeugdcommissie@tv.peize.nl

Tennis - TV Peize

Avond4daagse – Home Edition
1 juni - 31 augustus

Dit jaar vertrek je vanaf je eigen huis. En je 
maakt je eigen routes. Via de app van eRoutes. 

Natuurlijk ontvang je na vier dagen lopen de 
enige echte Avond4daagse medaille. 

Meer informatie en aanmelden via 
www.avond4daagse.nl

 € 5,- p.p.

Nieuw


