Else Sport - Fit & Vrolijk
Al eerder in deze juni versie van ’t Else Blattien is de nieuwe werkgroep “Else
Sport - Fit & Vrolijk” aan jullie voorgesteld. Hieronder probeer ik jullie
enthousiast te maken voor de door ons georganiseerde sporten van juli t/m
december 2022.

1.

We trappen af met een eerste special: een buurt/straat- volleybaltoernooi op zaterdagmiddag 9 juli
vanaf 13.00 uur op het sportveld. Opgave voor dit toernooi wordt binnenkort opgestart middels
een mail aan de voorzitter van elke buurtcommissie.
Wij hopen op een grote opkomst. Ook willen we dit eerste sportieve evenement in een extra leuk
jasje steken. De ploeg die het leuks verkleed is valt in de prijzen. Tevens zal er een verloting zijn. Om
het onszelf niet te moeilijk te maken hebben we besloten dat iedere ploeg z’n eigen
consumpties/versnaperingen kan meenemen.

2.

Na de zomer gaan we door met ons eerste blok sporten:
• Leeftijd 4-12 jaar:
freerunning
• Leeftijd 13-18 jaar:
kickboksen
• Leeftijd 18+ jaar:
kickboksen
De reeds bestaande activiteit “Bootcamp” zal tijdens dit eerste blok extra in de belangstelling staan
en gewoon doorgaan; net als de afgelopen tijd. Dit eerste blok wordt 5 weken achter elkaar gedaan,
van week 36 t/m 40, beginnend in de week van 5 september.

3.

De tweede special wordt gehouden op zaterdagmiddag 15 oktober.
Op deze dag gaan we met alle belangstellenden “Klootschieten”. In de september versie van ’t Else
Blattien zal hierover meer volgen wat betreft de opgave voor dit evenement.

4.

Daarna volgt ons tweede blok sporten:
• 4-12 jaar:
spelmiddag in de gymzaal of misschien wel buiten
• 18+:
tafeltennis in de gymzaal
De reeds bestaande activiteit “Mountainbike” zal tijdens dit tweede blok extra in de belangstelling
staan en gewoon doorgaan; net als de afgelopen tijd. Ook dit tweede blok wordt 5 weken achter
elkaar gedaan, van week 42 t/m 46, beginnend in de week van 17 oktober.

Hieronder volgen nog enkele praktische opmerkingen:
➢ Op welke dag en tijd de verschillende sporten van blok 1 en 2 gehouden zullen worden, wordt
bekend gemaakt in ’t Else Blattien van juli/augustus.
➢ Om de kosten voor zaalhuur en/of materiaal te kunnen voldoen hebben we besloten om de
sportactiviteiten van blok 1 en 2 op € 2,50 per keer te zetten.
➢ In 2023 gaan we zeker door met andere sporten. Hierover later meer.
Wij hopen als werkgroep jullie enthousiast te hebben gemaakt voor de aangeboden sporten. Alles is
natuurlijk bedoeld op recreatief niveau. En ook de gezelligheid zal daarbij erg belangrijk zijn.
Met sportieve groeten, mede namens de werkgroep,
Dick

