
 

 

 

 

 
 
    
 
 

 
 
 
 

 
Uitnodiging: Themabijeenkomst OldStars walking football 
 
Beste netwerkpartner, 

 
Graag nodigen wij u uit voor een themabijeenkomst over OldStars walking football in Laak. 

Deze wordt georganiseerd door het Nationaal Ouderenfonds, Buurtsportcoach Laak, 
ADO Den Haag in de Maatschappij en HVV Laakkwartier. Deze bijeenkomst staat 
gepland op donderdag 31 januari 2019 bij voetbalvereniging HVV Laakkwartier. 
 
Inhoud themabijeenkomst OldStars walking football 
Sinds maart 2018 is er in samenwerking met ADO Den Haag in de Maatschappij en 
Buurtsportcoach Laak een groep walking footballers aan het trainen bij HVV Laakkwartier 

onder leiding van Giovanni Linnenbank, oud-speler van HVV Laakkwartier. Deze groep 
bestaat uit mensen van 55 jaar of ouder.  
 

De themabijeenkomst heeft een informatief karakter, waar er uitleg gegeven wordt over de 
spelregels en andere zaken rondom OldStars walking football. Daarnaast willen wij graag 

met u in gesprek om te onderzoeken of we meer mensen uit Laak kennis kunnen laten 
maken met deze beweegvorm. Iedereen uit de Laak is welkom, juist de diversiteit van de 
groep maakt het project tot een succes.  
 
Wij willen graag samen met u, als organisatie in Laak, bespreken hoe we nieuwe 
deelnemers uit de Laakse samenleving kunnen interesseren voor walking football!! 
 

Praktische gegevens: 
Datum   Donderdag 31 januari 2019  
Locatie   HVV Laakkwartier, Jan van Beersstraat 69, 2523 JS Den Haag 

Tijdstip   15:15 uur inloop, 15:30 uur start en einde om 16:30 uur 
 
De bijeenkomst zal geleid worden door Koen de Jong, projectmedewerker OldStars 
namens het Nationaal Ouderenfonds. Tevens zullen er leden van de OldStars van HVV 
Laakkwartier aanwezig zijn om te vertellen over de ervaringen met OldStars walking 
football. 
 

We nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn en ontvangen de aanmeldingen graag via 
jay.van.veelen@florence.nl. Voor vragen over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met 
onderstaande contactpersonen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Koen de Jong, Nationaal Ouderenfonds 06-51968367 
Jay van Veelen, Buurtsportcoach Laak 06-55421030 
Anton Nijboer, ADO Den Haag in de Maatschappij 06-11388372 
Ron Jansen, HVV Laakkwartier 06-34659669 
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