
Of je nu jong of oud, beginnend of gevorderd bent, iedereen kan squashen.  
Deze tactische sport zorgt voor een goede conditie, spelinzicht, balgevoel en  
is nog gezellig om te doen ook!

Onbeperkt vrijspelen
De squashjeugd kan tijdens de daluren  
onbeperkt gebruik maken van alle banen. 
Dit geldt tot en met 20 juli 2018 zelfs ook 
voor de interactiveSquashbaan, als deze 
niet verhuurd is. Kortom, je kan dit seizoen  
volop interactief gamen!

Wekelijks kan je aansluiten bij de inlooptraining van donderdagmiddag en tegen 
een kleine vergoeding kan je extra lessen krijgen. Ook zijn er regelmatig activiteiten 
en komen er jeugdteams uit in de landelijke competitie. Het jeugdabonnement heeft 
een minimale looptijd van twaalf maanden en geldt voor jeugd tot en met 17 jaar.

Spanning & 
SensatieStart 

nu met
jeugd

squash!

Bij het basisjeugd- 
abonnement á € 15,00  

per maand is inbegrepen
• 1 Squashracket (t.w.v. € 69,95)

• 1 Squashbril (t.w.v. € 20,00)
• 1 t-shirt (t.w.v. € 29,95)

• 1 keer per week les
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Kinderen kijken weken uit naar hun eigen kinderpartijtje. En niets is leuker dan een 
kinderpartijtje zoals nog niemand eerder heeft gedaan! Dat kan nu bij Nieuwe Sloot, 
want tijdens dit kinderpartijtje komen gamen en sport op een unieke wijze bij elkaar. 
Kinderen gaan vol energie en verhalen naar huis…

  Natuurlijk kunnen we het arrangement 
helemaal optuigen zoals je dit wilt. 
 
Kijk voor meer informatie op onze 
website en vraag een offerte aan  
of neem contact met ons op via  
info@nieuwesloot.nl

Vier je 
verjaardags-

feestje op  
Nieuwe Sloot!

Interactive Squash
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UNIEK Zo vierde nog nooit  
iemand zijn verjaardag!

• Vanaf € 12,75 per kind
• Voor 6 tot 9 kinderen

• Leeftijden: groep 6, 7 en 8
• Sportief gamen


