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Avond4daagse 
Home Edition
Wat jammer dat de Avond4daagse 
dit jaar niet door kon gaan hè? Goed 
nieuws, want je kunt hem deze 
zomer alsnog lopen. Meld je nu aan 
voor de Avond4daagse Home Edition 
via www.avond4daagse.nl.

Looptrainingen bij AV Spirit 
Loop een keer gratis mee met de 
looptrainingen van AV Spirit in 
de zomervakantie. Voor actuele 
trainingstijden en contact:  
www.avspiritlelystad.nl. 

Vissen bij Tom’s Creek 
Zin om een middagje te vissen met 
je eigen hengel? Of toch liever een 
hengel huren? Neem een kijkje 
bij Tom's Creek en doe mee! Meer 
informatie via www.tomscreek.nl. 

Workshop Fit op weg  
Wil je gezonder gaan leven? Doe dan 
mee aan de gratis workshop ‘Fit op 
weg’ van de Gezonde Wijkaanpak. 
www.gezonde-wijkaanpak.nl.

Zomerpas Jumpsquare 
Lelystad
Kun je niet genoeg krijgen van 
jumpen? Neem dan een zomerpas! Je 
kunt drie maanden komen jumpen 
voor € 95, zo vaak als je zelf wilt! 
Meer informatie vind je op:  
www.jumpsquare.com/earlybird. 

Door de coronacrisis blijven veel meer mensen thuis dan 
normaal. We willen graag dat heel Lelystad aan leuke 
activiteiten mee kan doen in de zomervakantie. In 2020 
organiseert Sportbedrijf Lelystad daarom ‘Iedereen Doet Mee - 
zomeractiviteiten voor jong en oud’. Samen met veel partners 
hebben we allerlei activiteiten op het programma op het gebied 
van sport, cultuur en educatie waar jij aan mee kunt doen! 

Zo kun je bijvoorbeeld kennismaken met roeien, lucht scouting, 
jumpen, hockey en voetbal. Maar dat niet alleen: er is zelfs een 
Avond4daagse Home Edition! Verder kun je een workshop over 
gezonde voeding volgen, een ‘Ik hou van Holland-quiz’ spelen of 
workshops doen met doldwaze wetenschappers. 

Hebben we je nieuwsgierig gemaakt? Neem snel een kijkje in 
het programma. Kijk wat jij leuk vindt en doe mee. Je komt niet 
alleen in beweging. Je leert ook nog wat én je ontmoet andere 
mensen. Let wel op: voor de meeste activiteiten moet je je 
vooraf aanmelden, vergeet dat niet!  Meer informatie lees je op: 
www.sportbedrijf.nl/iedereendoetmee.

Iedereen Doet Mee 
Doe jij ook mee?

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Heb je meegedaan aan één van de vele activiteiten? En wil 
je lid worden, maar heb je niet genoeg geld? Dan biedt het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur mogelijk uitkomst! Neem een kijkje 
op de website: www.jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/
voor-ouders.

Kortingsbon
Recreatief zwemmen voor kinderen van 7 t/m 12 jaar 
met zwemdiploma A. Op vertoon van deze kortingsbon 
bij de receptie van zwembad De Koploper kun je in de 
zomervakantie (van maandag 6 juli t/m zondag 16 augustus) 
één keer recreatief zwemmen voor het actietarief van € 3,80. 



Hockey (8-11 jaar)
MHC Lelystad leert jou deze zomer in 4 weken de 
basis van hockey. De 4 clinics zijn ook nog eens goed 
voor je conditie!

Elke vrijdag van 24 juli t/m 14 augustus 2020
van 14.00 - 16.00 uur 
MHC Lelystad (Sportparkweg 3)
Gratis

Inschrijven via zomersport@mhclelystad.nl  
(min. 10 personen / max. 50 personen)
MHC Lelystad

Luchtscouting (7-18 jaar)
Heb je wel eens van luchtscouting gehoord?  
Kom een keer meekijken op de club en leer van  
alles over luchtvaart. 

Elke zaterdag van 25 juli t/m 15 augustus 2020 
van 10.00 - 14.00 uur 
Kofschip 2
Gratis

Inschrijven via info@luchtscoutslelystad.nl  
(max. 20 personen)
Luchtscouts Lelystad

Spelen bij Ballorig 
Een binnenspeeltuin waar je het hele jaar door kan 
klimmen, rennen, klauteren en springen?  
Dan ben je bij Ballorig op de juiste plek. 

Alle dagen van 09.30 - 17.00 uur 
Badweg 17A
www.ballorig.nl

Inschrijven via www.ballorig.nl
Ballorig

Voetbal (9-12 jaar)
Lekker voetballen en ook nog nieuwe vrienden 
maken. Doe dan mee aan onze wekelijkse 
voetbalactiviteit. 

Elke vrijdagmiddag van 24 juli t/m  
14 augustus 2020 van 15.30 - 16.30 uur
SV Lelystad ’67 (Sportparkweg 5)
Gratis

Inschrijven via s.bensaad@sportbedrijf.nl  
Sportbedrijf Lelystad

Workshop ‘Gezonde voeding’ 
Ben jij tussen 10 en 12 jaar en wil je meer leren 
over gezonde voeding? Sluit dan een uurtje aan bij 
deze activiteit van Summer's Cool! Superleuk en 
leerzaam. 

Elke dinsdag van 28 juli t/m 11 augustus 2020 
van 10.00 - 11.00 uur of 11.15 - 12.15 uur
MFA Atolplaza (Schor 1-9)
Gratis

Inschrijven via s.bensaad@sportbedrijf.nl  
Sportbedrijf Lelystad

Workshop ‘Wetenschap’ (6-12 jaar)
Onder begeleiding van doldwaze wetenschappers 
kunnen kinderen meedoen aan verschillende 
workshops.

Elke donderdag van 23 juli t/m 13 augustus 
2020 van 10.00 - 11.30 uur
Sportcentrum De Koploper (Badweg 21)
€ 7,50 per keer

Inschrijven via sport&bewegen@sportbedrijf.nl 
o.v.v. naam, leeftijd en datum (max. 20 personen)
 Mad Science

Quiz ‘Ik hou van Holland’
Wil jij graag meer leren en heb je behoefte aan 
leuke Ik hou van Holland-spelletjes? En ben je 
tussen de 10 en 12 jaar? Schrijf je dan nu in voor de 
'Ik Hou van Holland'-middag! 

Maandag 27 juli en dinsdag 28 juli 2020 van 
16.00 - 17.00 uur
Badweg 21
€ 1,00

Inschrijven via t.hoenderboom@sportbedrijf.nl 
(max. 15 personen)  
Sportbedrijf Lelystad

Zwemmen (6-12 jaar)
Wil je beter worden in zwemmen? Doe dan nu 
mee met de training voor wedstrijdzwemmen van 
Batavia Swim! De eerste twee keer is meedoen 
gratis (min. zwemdiploma B).

www.bataviaswim.nl 
Sportcentrum De Koploper (Badweg 21)
2x gratis proefles

Inschrijven via info@bataviaswim.nl  
Batavia Swim

Zwemmen (abonnement) 
Ben jij tussen de 7 en 12 jaar en heb je zwem diploma 
A? Koop dan het zomerabonnement bij Sportbedrijf 
Lelystad voor zwembad De Koploper. Zo zwem je de 
hele zomervakantie zeer voordelig.  

Maandag 6 juli t/m zondag 16 augustus 2020
Sportcentrum De Koploper (Badweg 21)
€ 26,50 p.p.          

Inschrijven via www.sportbedrijf.nl/
zomerabonnement  
Sportbedrijf Lelystad  

Sport voor kinderen 

Tot en met 12 jaar



Hockey 
MHC Lelystad leert jou deze zomer in 4 weken 
hockeyen. De 4 clinics zijn ook nog eens goed voor 
je conditie!

Elke vrijdag van 24 juli t/m 14 augustus 2020 
van 14.00 - 16.00 uur
MHC Lelystad (Sportparkweg 3)
Gratis

Inschrijven via zomersport@mhclelystad.nl  
(min. 10 personen/max. 50 personen)
MHC Lelystad 

Luchtscouting 
Heb je wel eens van luchtscouting gehoord?  
Kom een keer meekijken op de club en leer van  
alles over luchtvaart. 

Elke zaterdag van 25 juli t/m 15 augustus 2020 
van 10.00 - 14.00 uur     
Kofschip 2          
Gratis 

Inschrijven via info@luchtscoutslelystad.nl  
Luchtscouts Lelystad 

Roeien (vanaf 12 jaar)
Maak op één of meerdere dagen kennis met de 
roeisport! Het is toegestaan een vriend, vader, 
moeder, verzorger of ander familielid mee te nemen 
voor de proefles. Die persoon mag mee de roeiboot in.  

Elke zaterdag van 25 juli t/m 15 augustus 2020 
van 11.00 - 13.00 uur 
Griend 33-60      
Gratis          

Inschrijven via jeugd@rvpontos.nl  
(max. 25 personen)  
Roeivereniging Pontos   

Sport voor jeugd en jongeren 

Vanaf 13 jaar tot en met 18 jaar

Sportactiviteiten  
Verschillende organisaties organiseren diverse 
activiteiten, zoals dansactiviteiten, beachvoetbal, 
beachvolleybal en veel meer. Elke dag vinden er 
andere activiteiten plaats.

Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 20 
juli t/m 16 augustus 2020, 13.00 - 18.00 uur
Grasveld Theaterkwartier
Gratis

Inschrijven niet nodig (max. 25 personen) 
URBN Village, Jongerenwerk Lelystad en Jongeren 
Maken de Stad 

Sportactiviteiten (14 - 24 jaar) 
Jongerenwerk Lelystad organiseert in alle wijken 
verschillende, toffe sportactiviteiten. Jij doet toch 
ook mee? 

Elke woensdag van 22 juli t/m 12 augustus 
2020 van 15.00 - 16.30 uur 
www.jongerenwerklelystad.nl          
Gratis 

Inschrijven niet nodig (max. 25 personen) 
Jongerenwerk Lelystad 

Zwemmen
Wil je beter worden in zwemmen? Doe dan nu 
mee met de training voor wedstrijdzwemmen van 
Batavia Swim! De eerste twee keer is meedoen 
gratis. 

www.bataviaswim.nl  
Sportcentrum De Koploper (Badweg 21)      
2x gratis proefles          

Inschrijven via info@bataviaswim.nl  
Batavia Swim



Bewegen op Maat   
Heb jij een lichte beperking, maar wil je wel graag 
sporten en bewegen? Probeer Bewegen op Maat 
dan eens uit. 

Elke woensdagmiddag van 22 juli t/m 12 
augustus 2020 van 16.15 - 17.00 uur              
MHC Lelystad (Sportparkweg 3) 
€ 1,00 per keer 

Inschrijven via s.bensaad@sportbedrijf.nl
Sportbedrijf Lelystad 

Hockey 
MHC Lelystad leert jou deze zomer in 4 weken  
de basis van hockey. De 4 trainingen zijn ook nog 
eens goed voor je conditie!

Elke dinsdag van 21 juli t/m 11 augustus 2020 
van 20.30 - 22.00 uur 
MHC Lelystad (Sportparkweg 3)      
Gratis

Inschrijven via zomersport@mhclelystad.nl  
(max. 20 personen)     
MHC Lelystad

Kickbiking  
Kickbiking ofwel steppen is een sportieve activiteit 
waarbij vooral been- & bilspieren en je core getraind 
worden. Een basisconditie is voldoende om te 
kunnen deelnemen. 

Maandag 3 en 10 augustus 2020 van  
19.00 - 20.00 uur
MFA Zuiderzee (Waddenlaan 1)          
€ 7,50 per keer 

Inschrijven via liselot@steppinlelystad.nl  
(max. 10 personen)
Steppin Lelystad 

Sport voor volwassenen 

Vanaf 18 jaar 

Sportactiviteiten (14 - 24 jaar) 
Jongerenwerk Lelystad organiseert in alle wijken 
verschillende, toffe sportactiviteiten. Jij doet toch 
ook mee? 

Elke woensdag van 6 juli t/m 14 augustus 2020 
van 15.00 - 16.30 uur 
www.jongerenwerklelystad.nl         
Gratis 

Inschrijven niet nodig (max. 25 personen) 
Jongerenwerk Lelystad 

Zomeravondwandelen   
Wil je in de zomermaanden heerlijk wandelen in de 
natuur? Kom dan gezellig meewandelen! 

Elke vrijdagavond van 10 juli t/m 28 augustus 
2020 van 19.00 - 20.00 uur
MFA Zuiderzee (Waddenlaan 1) 
€ 2,00 per keer 

Inschrijven niet verplicht, maar kan via 
t.hoenderboom@sportbedrijf.nl  
RAF Sport Lelystad 

Zwemmen  
Wil je beter worden in zwemmen? Doe dan nu  
mee met de training voor wedstrijdzwemmen  
van Batavia Swim! De eerste twee keer is  
meedoen gratis.

www.bataviaswim.nl
Sportcentrum De Koploper (Badweg 21)          
2x gratis proefles

Inschrijven via info@bataviaswim.nl 
Batavia Swim



Kickbiking  
Kickbiking ofwel steppen is een sportieve activiteit 
waarbij vooral been- & bilspieren en je core getraind 
worden. Een basisconditie is voldoende om te 
kunnen deelnemen. 

Maandag 3 en 10 augustus 2020 van  
19.00 - 20.00 uur
MFA Zuiderzee (Waddenlaan 1)          
€ 7,50 per keer 

Inschrijven via liselot@steppinlelystad.nl  
(max. 10 personen)
Steppin Lelystad 

Zomeravondwandelen   
Wil je in de zomermaanden heerlijk wandelen in de 
natuur? Kom dan gezellig meewandelen! 

Elke vrijdagavond van 10 juli t/m 28 augustus 
2020 van 19.00 - 20.00 uur
MFA Zuiderzee (Waddenlaan 1) 
€ 2,00 per keer 

Inschrijven niet verplicht, maar kan via 
t.hoenderboom@sportbedrijf.nl  
RAF Sport Lelystad 

Sport voor senioren 

Vanaf 60 jaar  

Aviodrome
Ontdek een wereld vol avontuurlijke vliegtuig actie voor 
jong en oud in Luchtvaartmuseum Aviodrome! Het 
recent vernieuwde museum staat volledig in het teken 
van 100 jaar lucht vaartgeschiedenis. Stap aan boord 
van een Boeing 747 of voel je even een echte piloot in de 
flight simulator. Zoek naar waardevolle objecten  
in Schiphol 1928 en bekijk daarna de spectaculaire 
4D-film Skymania. Zijn jouw zenuwen Spykerhard?  
Sla je vleugels uit bij Luchtvaartmuseum Aviodrome! 
Meer informatie en reserveren via www.aviodrome.nl.


