
De inschrijving voor het zomerseizoen 2021 is geopend !

  

De trainingen starten in week 16 dwz vanaf maandag 19 april.

I.v.m. de niet te voorspellen Corona maatregelen, waaronder de 
avondklok, is het dit seizoen niet mogelijk de aanvangstijden nu al 
met zekerheid vast te stellen, houdt daartoe onze Hogerop-website 
in de gaten ! https://www.hogerop.org/index.html 


Inschrijven kan als altijd op je persoonlijke pagina bij AllUnited :

https://pr01.allunited.nl/?section=SVHOGEROP 

bij “inschrijven lessen/evenementen”.


Meteen na je inschrijving verschijnt er een bevestiging boven in 
beeld (in een licht-geel kader) bv : 


Je bent ingeschreven voor 'Zomer Fiets-training 2021', code: 
21FIETS  

je krijgt geen extra bevestigingsmail toegestuurd.


PS Mocht je in je enthousiasme weer ff vergeten zijn hoe “het ook 
al weer werkt”, geen nood, er staan naast deze txt ook handige 
hulpjes-bij-gebruik op de Hogerop Site  !! 
 

De kosten bedragen per activiteit  € 65,= per persoon.


Uitschrijven kan ook, tot 1 mei.

 

Net als vorig jaar bestaat het aanbod uit :

1.een bostraining (loop-, kracht- en coördinatietraining in het 
Amsterdamse bos) , start vanaf de kluisjes aan de kop van de 
bosbaan.

2.een technische skeelertraining in het Diemenpark 

3.een fietstraining rond Amsterdam, de startplaats daarvan wordt 
nog bekend gemaakt. De  fietstraining is bedoeld voor beginnende 
èn gevorderde fietsers, en voor elk niveau daar tussenin !


Er is na een deelnemers-onderzoek een nieuw schema dit jaar :  
Maandag Bos, Woensdag Skeeleren en Donderdag Fietsen.


https://www.hogerop.org/index.html
https://pr01.allunited.nl/?section=SVHOGEROP


Trainers : Peter van de Rol-Brouwer maandag & woensdag, Vincent 
van Oostendorp op de donderdag

 


Daarnaast kan je deelnemen aan de zaterdagochtend activiteit 
“Rondje Appeltaart”, Skeeleren of Fietsen, hiervoor hoef je je niet 
op te geven. 

Er is wel een app-groep voor de appeltaart-deelnemers, zorg dat je 
hierin terecht komt voor de meest recente berichten en precieze 
afspraken 

Als je daar nog niet bij : zit aanmelden via Yvonne Simis 
wedstrijd.hogerop@gmail.com  

Verzamelen om 9.00 uur: fietsers bij het Flevoparkbad (daar waar 
de tram het fietspad kruist), skeeleraars bij het parkeerterrein van 
Sporthal de Weeren (bij het Ronald McDonaldhuis). 

Rond 10 uur koffie en appeltaart (of anderszins) bij de Theetuin in 
Overleek. 

 

Voor ons scheelt het een hoop werk als zoveel mogelijk mensen 
toestemming verlenen om de factuur per automatische incasso te 
voldoen.

Wie dat niet gedaan heeft maar alsnog daartoe over wenst te gaan, 
graag even melden aan Nanne :

 penningmester.hogerop@gmail.com 

 

De inschrijvingstermijn is vanag heden tot 1 mei 2021, dat is tevens 
de datum waarna er geen veranderingen meer aangebracht kunnen 
worden in de gedane aanvragen.


EN…….er staan nu ook leuke berichten over de (helaas niet 
verreden) Woman’s Cup op onze Site !  
 

Een gezonde en sportieve zomer gewenst ! 


Hartelijke groet van jullie bestuur.
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