Welke activiteiten organiseren wij?
Nh1816 Sportweek Langedijk:
Nh1816 Sportweek Langedijk is een geweldig sportevenement dat georganiseerd wordt in
samenwerking met diverse verenigingen uit Langedijk. De Sportweek duurt een hele week en de
meeste mensen zien deze week als de leukste van het jaar! Er wordt gesport in teamverband
verdeeld in 3 categorieën. Zo komen alle doelgroepen en leeftijdscategorieën samen om te strijden
voor de bokaal.
Nh1816 Wandel4daagse:
Elke jaar wordt de Wandel4daagse in Langedijk gelopen van de eerste dinsdag in juni t/m de eerste
vrijdag van juni. Een geweldig evenement waarbij jaarlijks 1000 deelnemers de mooiste plekjes van
Langedijk tegemoet lopen.
De SMP Derby Cup:
Sporthal Geestmerambacht staat één gehele dag in teken van strijd tussen de vier voetbalclubs uit
Langedijk, namelijk Vrone, DTS, LSVV en BOL. In plaats van de strijd met elkaar aan te gaan op het
veld, gebeurt dat nu in de zaal.
Sport & Spel Instuif:
Elke schoolvakantie organiseert Actief Sport en Events een leuke Sport & Spel Instuif in Sporthal
Geestmerambacht. Van 09:00 tot 12:00 is het mogelijk dat kinderen tussen de 2 en 12 jaar oud aan
de sport & spel activiteiten kunnen deelnemen.
Bootcamp Het Baafje:
Zwembad het Baafje Heiloo is de start locatie van ‘Bootcamp Het Baafje’. In en rondom het terrein
van het zwembad worden er Bootcamp Workouts verzorgt onder leiding van een Buurtsportcoach.
De trainingen zijn voor elk niveau sporter toegankelijk.
Sportdag Basisscholen Langedijk:
In juni strijden de basisscholen uit Langedijk tegen elkaar bij Zwembad de Bever. Een vierdaags
evenement waarbij elke dag andere basisscholen proberen zoveel mogelijk punten te scoren.
Sport & Spel na de Bel:
Elke maandagmiddag hebben we een naschoolse activiteit voor de basisschooljeugd uit Langedijk.
Met een verschillend aanbod van sport en spel brengen we leerlingen in beweging en stimuleren de
kinderen deze activiteiten ook op speelveldjes in de buurt te doen.
Sport en Ontmoeten:
Speciaal voor jongeren is Sporten en Ontmoeten ontstaan. Er was grote vraag naar een
beweegactiviteit voor jongeren waar ze elkaar konden ontmoeten. Op deze manier combineren we
sporten en ontmoeten met elkaar.
De Zomerspelen:
Voor de kinderen die ook in de zomervakantie willen blijven sporten en plezier maken hebben we de
Zomerspelen. Buikglijden is hierbij onze favoriet want zeg nou zelf, dat is en blijft altijd leuk!

