
STICHTING
WIJKSPORT

Voor kinderen van 2 t/m 13 jaarVoor kinderen van 2 t/m 13 jaar

Dinsdag 3 en woensdag 4 januari 2023
van 10.00 tot 17.00 uur

Aan de deur € 15,-   Ouders en begeleiders gratis

Uitvoeringspartners:

€ 12,- per kind per dag*

Inclusief broodje hot dog en 
onbeperkt fruit en drinken

Lekker bewegen en spelen
in de kerstvakantie!

Lekdijk Oost 16 
Sportpark Mariënhoeve
Sporthallen

Wijk bij Duurstede

Hoofdsponsoren

*excl. € 1,00 servicekosten
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STICHTING
WIJKSPORT

Het Wijks KinderSpektakel 
komt er weer aan!

Dit jaar met nog meer leuke beweeg- en speelmogelijkheden 
en meer zitruimte en horeca voor ouders en begeleiders.

In de kerstvakantie kunnen kinderen op dinsdag 3 januari 
en woendag 4 januari 2023 weer volop bewegen en spelen.

Na het succes van vorige edities organiseert Stichting Wijksport voor
het vierde jaar het indoor Kinderspektakel in Wijk bij Duurstede.

Het Wijks Kinderspektakel is met vier zalen zeer ruim opgezet met heel
veel beweeg- en speelmogelijkheden voor verschillende leeftijden.

Voor de jonge kinderen van 2 t/m 4 jaar is er een apart 
speelgedeelte met zitruimte voor ouders en begeleiders. 

Voor kinderen van 4 t/m 13 jaar zijn er (verdeeld over twee hallen)
vele uitdagende luchtattracties met verschillende sportclinics 

en aan het einde van de dag een kinderdisco. Ook kunnen kinderen 
aan verschillende activiteiten deelnemen zoals trefballen 3.0 en gaming. 

Tickets € 12,- per kind per dag*

Online te koop op www.stichtingwijksport.nl 
of scan de qr-code. 

Aan de deur kost een kaartje € 15,-

Het Wijks KinderSpektakel 

Tijdens het Wijks KinderSpektakel worden foto- en video-opnames gemaakt. 
Wanneer je aan dit evenement deelneemt, geef je de organisatie (Stichting Wijksport) toestemming 

om beelden waar je op staat te gebruiken voor communicatiedoeleinden.
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