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» Wat wordt het mooi! 

De bouw van de nieuwe sporthal de Koog 

is bijna klaar. Aan de buitenkant kun je al 

zien hoe mooi het allemaal wordt. Binnen 

moet er nog het nodige gebeuren aan de 

inrichting van de lokalen. Dat gaat in de 

komende zomervakantie gebeuren. Eind 

augustus kunnen we dan deze prachtige 

nieuwe leslocatie voor Sport & Bewegen in 

gebruik nemen.  

 

» Officiële opening op       
16 september 

16 september organiseren alle gebruikers 

van het nieuwe Topsportcentrum een 

officiële opening.   Het wordt een feestelijke 

dag waarbij het sportcentrum meteen 

ingewijd zal worden met allerlei 

sportactiviteiten: onder andere een 

sportdag voor Freekids, demonstraties van 

diverse sportverenigingen en activiteiten 

voor jeugdige topsporters. En alle 

bezoekers kunnen natuurlijk op hun gemak 

een kijkje nemen in het nieuwe gebouw. De 

feestdag begint om 15.00 uur en eindigt om 

23.00 uur. Houd voor het definitieve 

programma van de dag de agenda op de 

website van het Regio College in de gaten. 

 

» Iedereen welkom 

Tijdens het openingsfeest kan iedereen die 

dat wil een kijkje komen nemen. Ouders 

zijn dan ook van harte welkom! De 

openingsdag is nog maar het begin. 

Daarna volgen twee weken vol met 

sportactiviteiten in en rond het centrum.  

En natuurlijk beginnen de lessen van Sport 

& Bewegen op hun nieuwe locatie. 

   

» Studenten konden niet 
wachten… 

 

 

Een aantal studenten van Sport & 

Bewegen kon niet meer wachten tot na de 

zomervakantie. Ze wilden weten hoe het is 

om bij het nieuwe sportcentrum te sporten. 

Helaas mochten ze nog niet in het gebouw, 

maar op het veld hebben ze alvast een 

balletje geslagen.  

Dat smaakt duidelijk naar meer! Na de 

vakantie kunnen alle nieuwe faciliteiten 

uitgebreid getest gaan worden.  

 

 

 

» Topsporthal de Koog in 
het kort 

Na de zomervakantie krijgen de studenten 

van Sport & Bewegen onderwijs in het 

nieuwe sportcentrum 'de Koog', 

Wezelstraat 7B in Koog aan de Zaan.  

We krijgen daar drie leslokalen en twee 

sportzalen in de breedte sporthal. Het 

Regio College gaat het Topsportcentrum 

samen gebruiken met o.a. het Sport 

Medisch Centrum, Korfbalvereniging KZ en 

volleybalvereniging VVZ.  

   

» Colofon 
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