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Hockeyweek in coronatijd 
 
Het is weer zover! Zoals elk jaar organiseert Van Den Berg Sport 2000 
wederom de hockey 10-daagse actie in de winkel. Deze kortingsactie 
start aanstaande maandag 17 augustus.  

 

Extra winkeltijden 
In verband met het coronavirus zullen wij dit jaar de actie verlengen en 
aanpassen, zodat u op een verantwoorde manier al uw sportmateriaal bij 
ons kunt komen aanschaffen.   
 
Daarom bieden wij u de mogelijkheid om u aan te melden om buiten de 
reguliere openingstijden bij ons te komen shoppen. Dat kan op de 
volgende momenten: 
 
-    Dinsdag 18 augustus tussen 18.00 en 21.00 uur 
-    Woensdag 19 augustus tussen 18.00 en 21.00 uur 
-    Donderdag 20 augustus tussen 18.00 en 21.00 uur 
 
-    Dinsdag 25 augustus tussen 18.00 en 21.00 uur 
-    Woensdag 26 augustus tussen 18.00 en 21.00 uur 
-    Donderdag 27 augustus tussen 18.00 en 21.00 uur  
 
Handig voor als u met het hele gezin wilt langskomen! 

 

 

Aanmelden extra winkeltijden  
Wilt u op één van deze tijden bij ons in de winkel langskomen? Stuur dan 
een mail naar info@vandenbergsport.nl met voor u twee mogelijke 
datums en wij zullen de definitieve dag en tijd zo snel mogelijk naar u 
bevestigen.   

Aanmelden via info@vandenbergsport.nl 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Aanbiedingen 
Vanaf 17 augustus staan we voor u klaar met o.a. deze aanbiedingen: 
 
✔  30% korting op Asics, Adidas en Dita schoenen (seizoen 2019) 
✔  30% korting op diverse modellen hockeysticks  
✔  10% korting op alle hockeyschoenen uit de nieuwe collectie 
✔  10% korting op alle seniorensticks uit de nieuwe collectie 
✔  30% korting op diverse sticktassen  
✔  30% korting op Reece Core woven jacks en broeken 
✔  Meerdere geselecteerde aanbiedingen in de winkel 
 
Dus mis het niet en maak gebruik van deze flinke actiekortingen. Tot dan!  
 
Met sportieve groet, 
Marita en Gert van den Berg 

 

 

In verband met het coronavirus passen we onze werkwijze aan, zodat we volgens de vereiste richtlijnen 
kunnen werken.  

 


