
 

 

 

‘’Smoothies maken’’   

Dinsdag 1 maart van 11:30 tot 12:30 in Wijkcentrum Citadel, Steenhouderskwartier 

27 te Heemskerk. Leeftijd 4 t/m 10 jaar, kosten: 2euro. Laat die lekkere smoothies 

maar komen!! **AANMELDEN VERPLICHT. 

 

“Lekker gezond!” 

Dinsdag 1 maart 13:30 tot 15:00 in Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2 te  

Beverwijk. Leeftijd 7 t/m 10 jaar, kosten: 2euro. Heb jij dat  wel eens gedaan ? Van een 

komkommer een krokodil  gemaakt of van een banaan een auto?  We gaan samen 

gezonde hapjes maken van fruit en andere etenswaren. **AANMELDEN VERPLICHT! 

 

“Beweeg je fit!” 

Woensdag 2 maart van 13:30 tot 14:30 in Wijkcentrum Citadel, 

Steenhouderskwartier 27 te Heemskerk. Leeftijd 6 t/m 12 jaar, kosten: 

2euro. We gaan lekker dansen en bewegen op vrolijke muziek!  Met 

genoeg aanmeldingen blijven we dit misschien elke week doen! Dus lijkt 

het je leuk laat het ons weten! **AANMELDEN VERPLICHT. 

 

“Beweeg en eet je fit” 

Woensdag 2 maart van 13:30 tot 17:00 in Wijkcentrum Place2be,  

Wilgenhoflaan 2c te Beverwijk. 

Leeftijd vanaf  4jaar, kosten: 2euro.  We gaan eerst lekker eten van de mini 

hapjes die we samen gaan maken,  daarnaast gaan we mini spelletjes spelen 

die lekker sportief zijn!  En voor als je niet zo van sportief zijn houdt, Kun je 

ook mini creatieve kunstwerkjes maken! 

“Naar bounz met nul251!!” 

Donderdag 3 maart van 10:00 tot 11:00 uur Parallelweg  61-63 in Beverwijk. 
Leeftijd 10 t/m 16 jaar, tussen 10:00 en 11:00 gaan we weer eens met een leuke 
groep helemaal los daar! De kosten zijn 5euro, inclusief Limonade.   

Meld je wel op tijd aan want Bounz® heeft het druk in de vakantie!  Vermeld 
er wel bij dat je via  nul251 komt voor de korting!! Je kunt je aanmelden bij : 
monique@bounz.nl Of bellen naar: 0251 - 223 033!!    

      VOORJAARS VAKANTIE – ACTIVITEITEN 

NUL251 
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“Chill en film” 

Donderdag 3 maart 11:30 tot 16:00 in Place2be, Wilgenhoflaan 2c te 
Beverwijk. 

Vanuit Bounz® kan je meteen door naar Place2be om bij te komen,  om te 
chillen en om een film te kijken! Place2be is dan open van 11:30 tot 16:00. Je  bent van harte welkom! 
Leeftijd: 10 tot 16jaar. 

 

“Dj workshop” 

Vrijdag 4 maart 12:00 tot 15:00 in Place2be, Wilgenhoflaan 2c te Beverwijk. Leeftijd  vanaf 10jaar. 
Kosten: 2euro.  Wil jij leren draaien of heb je nog wat extra advies nodig van 
ervaren dj’s?  Dan is dit je kans! Nul251 gaat namelijk weer extra Dj 
workshops aanbieden als vakantie activiteit.  Aangezien er dus beperkt plaats 
is willen we graag van te voren weten of je komt.  

Uiteraard mag je ook langskomen in onze studio naast de inloopruimte. Wil je 
meedoen stuur dan even een email met : Je naam, leeftijd en of je beginner 
of gevorderd bent. Mail : william@welzijnswb.nl of bel : 06-18482635.  

 

“Vette disco” 

Vrijdag 4 maart van 19:00 tot  21:00 uur in Place2be,  Wilgenhoflaan 2c te 
Beverwijk .Leeftijd 6 t/m 12jaar, Kosten: 1euro. Heerlijk swingen op de aller vetste 
hits! Voor een klein bedrag kan je ook iets lekkers halen of iets te drinken!  

 

LET OP : Lijkt  één van deze activiteiten je leuk of allemaal? Vergeet dan niet om je aan 
te melden! Aanmelden : 0251 – 300 300 Voor meer informatie check www.nul251.info 
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