Hasselt
Petanque

gratis initiatie - inschrijven is niet nodig.

Maandag 23 mei, 27 juni, 25 juli 2016

Donderdag 26 mei, 30 juni, 28 juli 2016

- Centrum, Vlinderstraat
- Kuringen, Frambozenstraat

- Kuringen, Gierkensstraat
- Stokrooie – O.C. ‘Stokrode’, Sint Amandusstraat 18

Dinsdag 24 mei, 28 juni, 26 juli 2016

Dinsdag 5 juli 2016

- Centrum, Hogevijf Campus Stadspark,
Casterstraat 77
- Godsheide – O.C. ‘Malpertuus’, Vossenbergstraat 56

Woensdag 25 mei, 29 juni, 27 juli 2016
- Centrum, Hollands Veldlaan 32 A
(achter ‘Het Hasselts Toneel’)
- Stevoort, de Libottonstraat

- Runkst, petanqueclub hoek Kramerslaan/Volderslaan

Woensdag 3 augustus 2016

- Recreatieve petanque-ontmoeting Kermt, Ten Hove om
14u00, ter plaatse inschrijven vanaf 13u00.
Deelname: € 3,50, koffie en taart inbegrepen

Afdeling sport
Groenplein 1, 3500 Hasselt, 011/23 94 50, www.sporthasselt.be

Vormgeving: www.creasonus.be

Elke 4e week van de maanden mei, juni en juli, telkens om 19u00

Hasselt Petanque!
Petanque is een eenvoudige, maar vooral gezellige sport, die je op heel wat plaatsen
in Hasselt kan beoefenen. De Sportdienst haalt telkens de laatste week van de
maanden mei, juni & juli haar beste ballensetjes uit de kast en trekt met een
petanquecircuit door de Hasseltse wijken. Zie dat je ons niet mist, als we bij jou in de
buurt passeren!
Wat?
De Sportdienst leert je de regels en technieken aan en trekt het spel op gang . Naast
een beetje beweging, ook hét ideale moment om je buurtbewoners te ontmoeten
en/of leren kennen! Het petanquecircuit wordt begeleid door de monitoren en
vrijetijdsmedewerkers van de Sportdienst in nauwe samenwerking met de
plaatselijke wijksportraad.
Waar en wanneer?
Er staat op onderstaande data telkens een sessie op 2 locaties gepland.
We starten telkens om 19 uur.
- MAANDAG 23 mei, 27 juni & 25 juli 2016
- Centrum, Vlindersstraat
- Kuringen, Frambozenstraat
- DINSDAG 24 mei, 28 juni & 26 juli 2016
- Centrum, Hogevijf Campus Stadspark, Casterstraat 77
- Godsheide,o.c. Malpertuus, Vossenbergstraat 56
- WOENSDAG 25 mei, 29 juni & 27 juli 2016
- Centrum, Hollandsveldlaan 32A (achter Hasselts toneel)
- Stevoort, de Libottonstraat
- DONDERDAG 26 mei, 30 juni & 28 juli 2016
- Kuringen, Gierkensstraat
- Stokrooie – o.c. Stokrode, Sint-Amandusstraat 18
Je hoeft je niet in te schrijven. De sessies zijn volledig gratis.
Iedereen is welkom! Petanque is een sport voor iedereen, voor jong en oud!
Wil jij ook een petanquecircuit organiseren in jouw buurt? Geef de Sportdienst vast
en zeker een seintje!
INFO
Sportdienst Hasselt
Tel. 011 23 94 49
sport@hasselt.be

