
De Nationale Sportweek komt er weer aan. Iedereen, jong en oud, kan 
die week kennis maken met (nieuwe) sporten. Als gemeente doen wij 
hier ook aan mee. Daarom heeft ons Sport- en Beweegteam samen met 
de sportaanbieders een mooi programma voor u samengesteld. Sport en 
beweegt u met ons mee?

Sportaanbieders
Op elke pagina vindt u een overzicht van verschillende sportaanbieders.
Hier leggen zij iets over zichzelf uit en over de activiteiten waar u aan mee 
kunt doen.

Aanmelden  
Per activiteit en sportaanbieder is aangegeven hoe u zich kunt aanmelden.
Bij de één kunt u op het aangegeven moment gewoon binnenlopen bij de 
ander is vóóraf aanmelden noodzakelijk.

Kosten
Deelname aan alle activiteiten is gratis! 

Actuele informatie
Wij hebben dit programmaboekje met zorg voor u samengesteld. Het 
kan echter voor komen dat er tijdens de zomervakantie wijzigingen zijn 
doorgevoerd, die helaas niet meer in het boekje konden worden opgenomen. 
Wijzigingen en het actuele programma zullen wij publiceren op
www.renkum.nl/sportweek. 

Vragen?
Heeft u algemene vragen over het programma? Bel dan met buurtsportcoach 
Tanja Dijkstra op (06) 27 35 93 33 of mail naar t.dijkstra@renkum.nl.

Nationale Sportweek
15 t/m 23 september 2018

Sport- en 
Beweegteam

 
Gemeente 
Renkum



Beste inwoner,

Sport en bewegen is belangrijk voor ons allemaal. Het maakt ons gezonder en gelukkiger. 
Tijdens de Nationale Sportweek staat in heel Nederland sport en bewegen centraal. 
Ook in onze gemeente kunt u in deze week kennismaken met verschillende sporten. 
Een mooie gelegenheid om - geheel gratis - een sport uit te proberen die u nog niet 
kent.  

Programma
Het Sport- en Beweegteam van de gemeente Renkum heeft samen met 35 sportaan-
bieders een programma met maar liefst 216 activiteiten georganiseerd voor jong en 
oud. Altijd al willen ontdekken wat bowls is? Samen met een vriend of vriendin een 
potje tafeltennissen? Van pilates tot korfbal en van zwemmen tot voetbal; er is voor 
iedereen iets leuks te doen. 

Iedereen doet mee
Sporten is er voor jong en oud, voor groot en klein. Ook wanneer u een beperking 
heeft kunt u meedoen. Dit is hét moment om een sport te vinden die bij u past. De 
sportaanbieders openen een week lang hun deuren en meedoen is gratis. Waar wacht 
u nog op?

Ik wens u veel sportplezier!

Met sportieve groet,

Marinka Mulder
Wethouder Sport gemeente Renkum
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Opening Nationale Sportweek tijdens open dag Doelum
Op zaterdag 15 september openen wij de Nationale Sportweek
met een open dag van Doelum.
Voor u als inwoner een leuk moment om te kijken wat er in
en rondom Doelum allemaal tedoen is.
De sportweek wordt samen met de buitenruimte (korfbalveld,
parkeerplaats en entree Hogenkampseweg), om 13.00 uur
geopend door wethouder Marinka Mulder.

Open dag Doelum
Tijdens deze open dag heeft u als inwoner de mogelijkheid om Doelum op een actieve 
manier te ontdekken. Tussen 10.00 en 16.00 uur zijn er allerlei clinics, demonstraties 
en wedstrijden van de verschillende verenigingen en gebruikers van Doelum.

Het programma is voor jong tot oud, er is voor iedereen wat te doen!
Voor kinderen is er onder andere een leuke speurtocht om Doelum te ontdekken. 

Doe zelf mee of moedig de deelnemers aan!
 
Kijk voor het programma van de open dag op www.doelum.nl

 

Sport- en 
Beweegteam

 
Gemeente 
Renkum
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Sport- en Beweegteam

Het Sport- en Beweegteam bestaat uit (buurt)sportcoaches.
In opdracht van de gemeente organiseren wij verschillende
sportprojecten en activiteiten voor schoolkinderen, jongeren,
leerlingen in het speciaal onderwijs, mensen met een (chronische)
aandoening of beperking en 50 plussers. Dit doen wij in samen-
werking met sportverenigingen, sportscholen, huisartsen,
fysiotherapeuten, scholen en welzijnsinstellingen. 

Voor sportaanbieders bieden wij o.a. ondersteuning bij sportieve evenementen en 
werken wij graag samen aan verschillendeactiviteiten zoals de Nationale Sportweek. 

Sportinstuif
Beweeguur met iedere week allerlei sporten en spelletjes. Van voetbal tot hockey, van 
badminton tot 10-tellen-in-de-rimboe.

Sport Extra
Een goede motoriek is niet altijd vanzelfsprekend. Sommige kinderen hebben wat extra
ondersteuning en aandacht nodig om (weer) plezier te krijgen in het bewegen. 
Bijvoorbeeld omdat zij moeite hebben met basisbewegingen als lopen, rennen, huppelen, 
balanceren, zwaaien, vangen en springen. De stap naar een sportvereniging is dan vaak
net iets te groot. Sport Extra helpt, zodat sport en spel ook voor deze kinderen leuk wordt.

Fietsgroep
Samen met anderen een ochtend met de fiets er op uit. De fietsgroep voor mensen 
met een gewone fiets, fietst ongeveer 20 kilometer. De fietsgroep voor mensen met 
en e-bike fietsen ongeveer 30 kilometer.

Wandelgroep
Samen met anderen een ochtend wandelen door de mooie omgeving. De groep 
wandelt ongeveer 7-8 kilometer. Na afloop drinken ze samen nog een kop koffie of thee. 

Sport- en 
Beweegteam

 
Gemeente 
Renkum

  Doelum, Hogenkampseweg 45, Renkum

  Dag   Tijd   Activiteit   Leeftijd

  Dinsdag 18 september 10.00 - 12.30 uur  Fietsgroep (E-bike)  50+

  Dinsdag 18 september 16.00 - 17.00 uur  Sportinstuif   6 - 12 jaar

  Woensdag 19 september 10.00 - 12.30 uur  Fietsgroep (gewone fiets) 50+

  Donderdag 20 september   9.30 - 12.00 uur  Wandelen   50+

  Donderdag 20 september 15.30 - 16.30 uur  Sport Extra  6 - 12 jaar

  Gymzaal Mozartlaan, Mozartlaan 3, Doorwerth

  Dag   Tijd   Activiteit   Leeftijd

  Woensdag 19 september 15.00 - 16.00 uur  Sportinstuif  6 - 12 jaar
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  Verburgt - Molhuysen, Utrechtseweg 33, Oosterbeek

  Dag   Tijd   Activiteit   Leeftijd

  Dinsdag 18 september 10.30 - 12.00 uur  Wandelen   50+

  TV Duno, W.A. Scholtenlaan 140, Doorwerth

  Dag   Tijd   Activiteit   Leeftijd

  Maandag 17 september 12.00 - 13.00 uur  Tennisles   18+

  Vrijdag 21 september 20.00 - 21.00 uur  Tennisles   18+

Aanmelden voor deze activiteiten is verplicht.

Contactgegevens
Tanja Dijkstra
(06) 27 35 93 33
sportenbeweegteam@renkum.nl
www.renkum.nl/sport 

TV Duno

Kom lekker, gezond en  sportief het hele jaar buiten bezig zijn en vrienden maken.
Neem kinderen, vrienden, buren en kennissen meet. Kom gewoon met je hele gezin.
"Tennis is voor alle leeftijden" jong,  jong volwassenen en senioren. TV Duno heeft in alle 
3 categorieën veel leden. We hebben vooral een groot aantal jeugdleden en ook ouders 
van deze jeugdleden zijn gaan tennissen. En natuurlijk zijn er altijd leden die graag met 
de nieuwkomers willen tennissen.

Tennisles 
U krijgt 2 kennismakingslessen op onze tennisbaan. De eerste les is tijdens de Nationale 
Sportweek. De tweede les na de sportweek. De lessen worden gegeven door clubtrainers 
Kevin Schimmel en Martijn Thelen.
Na de lessen kunt u in ons clubhuis even bijkomen en een drankje drinken of een hapje 
eten. Iemand van de ledencommissie of het bestuur zal aanwezig zijn om jullie te 
ontvangen en aanvullende vragen te beantwoorden.

Aanmelden voor deze activiteit is verplicht. U kunt aanmelden via telefoon of mail.
Kunt u niet op deze dagen? Dan zijn andere dagen en tijden bespreekbaar.

Contactgegevens
Erna Harbers
(06) 12 10 12 03 
secretaris@tvduno.nl
www.tvduno.nl



MGDance

MGdance biedt al 25 jaar dans, ballet, performance en
bewegingslessen voor beginners en gevorderden vanaf
basisschoolleeftijd tot en met 60+ leeftijd. De groepen
zijn ingedeeld naar niveau en leeftijd. Alle lessen worden
gegeven door gediplomeerde docenten onder leiding
van Marianne de Pagter.

Dans vanaf 4 jaar, middelbare scholieren en studenten
De allerjongsten vanaf 4 jaar kunnen starten met Dance Kids, een mix van ballet en 
streetdance waarbij zij kennis maken met verschillende vormen van dans. Vanaf 6 jaar 
tot en met circa 25 jaar is er urban streetdance, hip hop, breakdance, moderne dans 
en klassiek ballet. Getalenteerde jeugd kan doorstromen naar selectiegroepen om een 
eventuele verdere dansopleiding te vergemakkelijken.

Mixed Class
Mixed class (rek en strek oefeningen) 30+, 50+ en 65+. Een intensieve maar ook 
ontspannen en plezierige activiteit, gericht op het behouden of verbeteren van de 
conditie. Aandacht wordt besteed aan rekken, strekken en conditie in combinatie met 
verschillende dansstijlen zoals urban, jazz, salsa, Zumba en ballroom.

Dance fit lessen voor de senior 60+

De lessen zijn bestemd voor mensen die hun lichamelijke conditie willen behouden 
of verbeteren. We hanteren hierbij een individuele benadering. Ons lichaam is het 
materiaal. De aanpak gaat uit van de traditionele rek- en stretchoefeningen, waarin 
alle spiergroepen aan hun trekken komen. Extra aandacht wordt besteed aan 
buikspieroefeningen en een juiste ademhalingstechniek. Bewust wording en balans 
vinden. Er wordt geïmproviseerd met ruimte, vorm en muziekelementen. Stimulerende 
muziek en de goede sfeer in de groep maken deze les tot een ontspannende activiteit.
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  Gymzaal Mozartlaan, Mozartlaan 3, Doorwerth

  Dag   Tijd   Activiteit           Leeftijd

  Dinsdag 18 september 16.00 - 16.45 uur  Kids mix           Groep 2, 3, en 4 

  Dinsdag 18 september 16.45 - 17.45 uur  Urban Streetdance          Vanaf 8 jaar

  Dinsdag 18 september 17.45 - 18.45 uur  Urban Streetdance          Vanaf 11 jaar 

  Dinsdag 18 september 18.45 - 20.00 uur  Urban Streetdance          Vanaf 13 jaar

  Dinsdag 18 september 20.15 - 21.30 uur  Mixed Class          25+

  Woensdag 19 september 19.30 - 20.30 uur  Mixed Class          60+

  Vrijdag 21 september 16.00 - 16.45 uur  Kids mix           Groep 2, 3 en 4 

  De Klipper, Generaal Urquhartlaan 1, Oosterbeek

  Dag   Tijd   Activiteit           Leeftijd

  Donderdag 20 september 13.45 – 14.45 uur  Dance Fit           60+
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  Doelum, Hogenkampseweg 45, Renkum

  Dag   Tijd   Activiteit   Leeftijd

  Vrijdag 21 september 10.30 - 11.30 uur  Dance Fit   60+

Aanmelden voor deze activiteiten is verplicht.

Contactgegevens
Marianne de Pagter
(026) 33 37 456 of (06) 20 94 37 02 
mgdances@outlook.com
www.mgdance.nl

Fysio- en Manuele Therapie Doorwerth

Corefit
Fitness in kleine groepen (maximaal 9 personen) op vaste tijd in
de week gericht op algemene conditie, kracht en beweeglijkheid.
In de oefenzaal van de praktijk. In de vorm van een circuit waar-
door ieder op eigen niveau kan trainen/bewegen. Dit onder
begeleiding van één van onze fysiotherapeuten.

  Fysiotherapie Doorwerth, Schubertplein 6, Doorwerth

  Dag   Tijd   Activiteit          Leeftijd

  Maandag 17 september 10.00 - 11.00 uur  Corefit          50 - 90 jaar

  Dinsdag 18 september 10.00 - 11.00 uur  Corefit          50 - 90 jaar

  Woensdag 19 september   9.30 - 10.30 uur  Corefit          50 - 90 jaar

  Vrijdag 21 september 10.00 - 11.00 uur  Corefit          50 - 90 jaar

Aanmelden voor deelname (i.v.m. maximaal aantal van 9 personen per groep) graag 
via onderstaand telefoonnummer of aan de balie in de praktijk.

Contactgegevens
Arent Stolte 
(026) 33 41 962
fysiodoorwerth@gmail.com
www.fysiodoorwerth.nl



Volleybalvereniging Nuovo

Nuovo is een kleine, actieve vereniging. Nuovo heeft
ongeveer 150 leden met 10 teams in de competitie en
2 recreantenteams. Je kunt bij Nuovo op elke leeftijd en
op verschillende niveaus spelen. Er wordt op maandag-
avond in de sporthal van Doorwerth getraind en op
donderdagavond een recreantengroep in Renkum.
‘s Zomers kun je bij Nuovo ook beachvolleyballen op
Sportpark De Bilderberg in Oosterbeek.

Beachvolleybal
Nuovo beschikt over een eigen sfeervolle beachvolleybalaccommodatie op Sportpark 
De Bilderberg in de bosrijke omgeving van Oosterbeek. Nuovo organiseert hier na 
afloop van de reguliere (zaal)competitie diverse beachactiviteiten (april - september). 
Tijdens de open dag kun je kennismaken met deze zomerse buitensport.

Volleybaltrainingen
Je kunt al volleyballen vanaf je zesde. Met ‘Cool Moves Volley’ leer je het stap voor 
stap bij Nuovo: van overgooien en vangen op niveau 1 tot echt volleyballen op 
niveau 6. Op zaterdagochtend zijn er geregeld wedstrijden tegen teams van andere 
verenigingen.
Vanaf 12 jaar verfijn je je volleybaltechnieken en leer je spelsystemen. De indeling is 
naar leeftijd en niveau. Verder zijn er senioren dames- en herencompetitieteams op 
verschillende niveaus.
Nuovo heeft ook twee gemengde recreantengroepen, met spelers van alle leeftijden 
en niveaus. Na een warming-up en training worden partijtjes gespeeld. Binnen Nuovo 
kunnen recreanten gemakkelijk de overstap maken naar een competitieteam. 
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  Sporthal Doorwerth, Dalweg 3, Doorwerth

  Dag   Tijd   Activiteit            Leeftijd

  Maandag 17 september 17.00 - 18.15 uur  Volleybal             6 - 14 jaar

  Maandag 17 september 18.15 - 19.45 uur  Volleybal             15 - 18 jaar

  Maandag 17 september 19.45 - 21.15 uur  Volleybal             18+ 

  Maandag 17 september 21.15 - 22.45 uur  Volleybal             18+ 

  Sportpark Bilderberg, Sportlaan 1, Oosterbeek

  Dag   Tijd   Activiteit            Leeftijd

  Zaterdag 22 september   9.30 - 12.00 uur  Beachvolleybal           Alle leeftijden

  Doelum, Hogenkampseweg 45, Renkum

  Dag   Tijd   Activiteit            Leeftijd

  Donderdag 20 september  20.00 - 21.30 uur  Volleybal (recreatief)           18+



Aanmelden voor deze activiteiten is niet nodig.

Contactgegevens
Hans Pastoors
(06) 52 31 54 06
sec@nuovovolleybal.nl
www.nuovovolleybal.nl

Sportclub de WAAG
Vereniging voor mensen met een beperking

G-Tennis
Tijdens de tennisles laten we zien welke mogelijkheden er 
zijn om mensen met een beperking laten genieten van de
sport, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen en meedoen
in de maatschappij. Het gaat hierbij ook vooral om het plezier
dat ze er aan beleven.

  LTC Harten, Ginkelseweg 11, Heelsum

  Dag   Tijd   Activiteit          Leeftijd

  Dinsdag 18 september 17.30 -19.00 uur  G-Tennis          10 - 60 jaar
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Aanmelden voor deze activiteiten is niet nodig.

Contactgegevens
Piet Noordhuis - (0317) 31 76 49  - p.noordhuis@online.nl - www.sportclubwaag.nl
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C.V.V. Redichem

De C.V.V. Redichem is een voetbalvereniging gevestigd in het
bosrijke Heelsum. De club is opgericht op 19 augustus 1959.
De club start het seizoen 2018/2019 met 7 senioren-,
10 junioren- en 17 pupillenteams. 

De club heeft momenteel ongeveer 600 leden en is nog
steeds groeiende. De leden zijn zowel pupillen, junioren,
senioren en veteranen. Voetballende leden en niet voetballende
leden. Meisjes en jongens, vrouwen en mannen. En de voetballende
leden spelen in zowel recreatieve als in prestatiegerichte teams.
Alle teams spelen op zaterdag. Het eerste team speelt in de derde
klasse.

Proeftraining
Om te kijken of voetbal wat voor je is kun je bij Redichem altijd een keer vrijblijvend 
meetrainen. Tijdens het verschijnen van dit boekje is het trainingsschema voor 
het nieuwe seizoen nog niet bekend. Neem daarom begin september contact op 
met de coördinator jeugdzaken. Hij kan dan vertellen op welk tijdstip en dag jou 
leeftijdscategorie traint.
Wij hebben hiervoor in alle leeftijdscategorieën voldoende mogelijkheden ook voor 
meisjes zijn wij in elke categorie vertegenwoordigd.

*Ook buiten deze week is een vrijblijvende proeftraining altijd mogelijk.

Om te weten hoe laat je precies aanwezig moet zijn is het verstandig eerst contact op 
te nemen met de coördinator jeugdzaken.

Contactgegevens
Ton van de Bovenkamp
(0317) 31 43 05 
t.vdbovenkamp@kpnplanet.nl
www.redichem.nl

  Sportpark Wilhelmina, Sportlaan 10, Heelsum

  Dag   Tijd   Activiteit          Leeftijd

  Maandag 17 september 17.00 - 21.00 uur  Voetbaltraining         9 - 18 jaar

  Dinsdag 18 september 17.00 - 21.00 uur  Voetbaltraining         9 - 18 jaar

  Woensdag 19 september 15.00 - 17.00 uur  Voetbaltraining           4 - 8 jaar

  Woensdag 19 september 17.00 - 21.00 uur  Voetbaltraining         9 - 18 jaar

  Donderdag 20 september 17.00 - 21.00 uur  Voetbaltraining         9 - 18 jaar
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  LTC Harten, Ginkelseweg 11, Heelsum

  Dag   Tijd   Activiteit          Leeftijd

  Zondag 16 september 13.00 - 17.00 uur  Kennismaken met tennis   Vanaf 36 jaar

LTC Harten

LTC Harten is een actieve tennisvereniging voor 35-plussers.
Afgelopen augustus bestond de vereniging 70 jaar. Er zijn
momenteel ca. 105 leden. Er wordt getennist op twee Smash Court
banen en de banen zijn ’s avonds verlicht. Er kan dus bijna het gehele
jaar worden gespeeld.
Diverse leden van LTC Harten nemen deel aan competities en toernooien. 
We proberen vooral het recreatieve en sociale karakter van de vereniging te 
benadrukken. Op het park ligt een gezellig clubhuis, waar men onder genot van een 
drankje nieuwe energie kan opdoen na het tennissen. Er zijn veel activiteiten, zoals 
toernooien, tossen, competitie en trainingen. Veel wedstrijden in KNLTB verband 
maar ook vrije toernooien.

Kennismaken met tennis
Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging? Wij zijn op zoek naar nieuwe leden. 
Graag willen we daarom een balletje met u slaan, om u kennis te laten maken met de 
tennissport en met onze vereniging op zondag 16 september van 13.00 tot 17.00 uur. 
Rackets en ballen worden beschikbaar gesteld. Tennisschoenen zijn verplicht.

Aanmelden voor deze activiteiten is niet nodig.

Contactgegevens
Wim Burger
(06) 21 21 21 12
w.burger69@upcmail.nl
www.ltcharten.nl 



Golfclub Heelsum

Een vereniging met veel leden die passie hebben voor de
golfsport. Dit jaar bestaat Golfclub Heelsum 25 jaar. Met
veel trots staan wij op nummer 15 van De beste Golfbanen
van Nederland. Kan je nog niet golfen? Start dan met de
begincursus. De vereniging organiseert vele leuke (golf)-
activiteiten voor alle leeftijden. Ook als je geen lid bent
ben je van harte welkom. 

Golfclinic
Altijd al nieuwsgierig geweest om op de golfbaan te staan? 
Onder begeleiding van een golfprofessional leert u de
beginselen van golf. Nadat wij op de oefenfaciliteiten met
de golfballen en clubs hebben gespeeld, is het tijd voor het
echte werk. De golfpro demonstreert in de baan hoe je een
hole moet uitspelen.  Doe mee, stel je vragen over de
golfsport en ontdek of jij talent hebt. 

Aanmelden voor deze activiteiten is nodig. Kijk op onze website
of stuur een mail naar liza.harleman@gcheelsum.nl

Contactgegevens
Liza Harleman
(0317) 31 31 36
liza.harleman@gcheelsum.nl
www.gcheelsum.nl

  Golfclub Heelsum, Ginkelseweg 14, Heelsum

  Dag   Tijd   Activiteit          Leeftijd

  Zaterdag 22 september 10.30 - 13.00 uur  Golfclinic          Vanaf 6 jaar
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Sportvereniging Kracht en Vriendschap

Sportvereniging Kracht & Vriendschap (SVKV) is een sportvereniging voor jong en oud 
uit Renkum en omgeving, die hun conditie en lenigheid willen bijhouden en vergroten. 
De vereniging bestaat sinds November 1923 en is aangesloten bij de Koninklijke 
Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). SVKV kent diverse recreatieve groepen zoals 
ouder kindgym, peuter-kleutergym, dance mix, dans jazz/modern, streetdance, 
acrobatische gymnastiek (acro), turnen en stoere jongensgym. Voor volwassenen biedt 
de vereniging Keep fit. De selectie groepen van acro, dans en turnen nemen met succes 
deel aan regionale en nationale wedstrijden. SVKV telt ca. 280 leden.

Activiteiten 
Wij hebben verschillende activiteiten waar je aan mee kan doen. Kom langs en ervaar 
zelf hoe leuk onze lessen zijn.

Aanmelden voor deze activiteiten is niet nodig.

Turnen, Keep fit, stoere jongensgym, Acro, ouder kindgym en peuter- kleutergym 
worden gegeven in de gymzaal. Streetdance, Dans jazz/modern en dance mix worden 
gegeven in de cultuurzaal. 

Contactgegevens
Anne-Marie van Drueten
(06) 44 41 89 54
info@svkv.nl
www.svkv.nl
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  Doelum, Hogenkampsweg 45, Renkum

  Dag   Tijd   Activiteit          Leeftijd

  Maandag 17 september 16.00 - 17.00 uur  Turnen          Vanaf groep 6

  Maandag 17 september 18.00 - 19.00 uur  Streetdance         8 - 10 jaar

  Maandag 17 september 19.00 - 20.00 uur  Streetdance         10 - 13 jaar

  Maandag 17 september 20.00 - 21.00 uur  Keep fit          18+

  Dinsdag 18 september 16.00 - 17.00 uur  Dans jazz/modern          6 - 8 jaar

  Dinsdag 18 september 17.00 - 18.00 uur   Dans jazz/modern          8 - 10 jaar

  Dinsdag 18 september 18.00 - 19.00 uur  Dans jazz/modern          10 - 13 jaar

  Dinsdag 18 september 17.00 - 17.45 uur  Stoere jongensgym          5 - 8 jaar

  Dinsdag 18 september 17.45 - 18.45 uur  Stoere jongensgym          Vanaf 8 jaar

  Dinsdag 18 september 18.45 - 19.45 uur   Acro           Vanaf 6 jaar

  Donderdag 20 september 16.30 - 17.30 uur  Turnen           Groep 3, 4 en 5

  Vrijdag 21 september 18.30 - 19.30 uur  Streetdance          Vanaf 13 jaar

  Zaterdag 22 september     9.00 - 9.45 uur  Ouder kindgym          1,5 - 4 jaar

  Zaterdag 22 september   9.45 - 10.30 uur  Ouder kindgym          1,5 - 4 jaar

  Zaterdag 22 september 10.30 - 11.30 uur   Peuter-kleutergym          Vanaf 3,5 jaar

  Zaterdag 22 september   9.45 - 10.30 uur  Dance mix           4 - 6 jaar



Eleven Zeros / Zeroskills

ZeroSkills is onderdeel van Eleven Zeros en verzorgt
verschillende soorten fietsbegeleiding. De begeleiding
kan zijn in de vorm van clinics, cursussen, feestjes,
gidsen, repeterende activiteiten en dergelijke.

Kennismaken mountainbiken (MTB) 
Maak kennis met mountainbiken en ontdek hoe leuk fietsen in het bos is. De 
afwisseling van bochten, klimmen, dalen, onverwachte obstakels! En bovendien 
lekker in de natuur.
Lijkt het je leuk? Meld je dan aan voor een gratis kennismakingsrit op de MTB tijdens 
de Nationale Sportweek.

Vervolg na de Nationale Sportweek
Vind je het mountainbiken leuk? Meld je dan aan voor een cursus van acht lessen 
van 1,5 uur (€ 75,-) om je voor te bereiden op jouw eerste MTB tocht in de herfst. 
Die tocht is het doel waar we naar toe werken met techniek, uithouding en 
doorzettingsvermogen. Minimale deelname is 4 kinderen.

Per activiteit zijn er maximaal vier plaatsen beschikbaar. Daarom is aanmelden 
noodzakelijk. Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@zeroskills.nl met 
jouw voorkeur voor tijd. Geef daarnaast aan of je een mountainbike en helm hebt of 
je deze wilt lenen.

Contactgegevens
Eric Kuijt
(085) 30 32 604
eric@elevenzeros.nl / info@zeroskills.nl 
www.elevenzeros.nl

  Doelum, Hogenkampseweg 45, Renkum

  Dag   Tijd   Activiteit          Leeftijd

  Woensdag 19 september  14.00 - 15.00 uur  Kennismaken MTB         Groep 5 t/m 8 

  Woensdag 19 september  15.15 - 16.15 uur  Kennismaken MTB         Groep 5 t/m 8 

  Woensdag 19 september  16.30 - 17.30 uur  Kennismaken MTB         Groep 5 t/m 8 
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Tafeltennisvereniging Kracht & Vriendschap

Tafeltennisvereniging Kracht en Vriendschap is een van de 
grotere tafeltennisverenigingen in Gelderland. Op dit moment 
heeft de vereniging ongeveer 100 leden, zowel jeugdleden als 
volwassen. Kracht en Vriendschap is een gezelligheidsvereniging 
met een goede onderlinge verstandhouding.

Tafeltennis is een sport die op ieder niveau met veel plezier 
beoefend kan worden. Vanaf 6 jaar kun je tafeltennissen, maar je
bent nooit te oud om te starten. Kracht & Vriendschap kent meerdere
competitieteams.

Tafeltennis clinic voor de jeugd
Onder leiding van onze trainster leer je van alles over de snelste sport ter wereld. Je leert 
wat nodig is voor tafeltennis: voetenwerk, mikken, balans en uithoudingsvermogen! Na 
de clinic is er een competitiewedstrijd zodat je kan zien hoe het in de praktijk gaat.

Sportief 50+

Op donderdagochtend tafeltennist een groep 50-plussers onder leiding van een 
begeleider. Hij leert de mensen een aantal basistechnieken van het tafeltennis. Deze 
ochtend is uitermate geschikt voor mensen die kennis willen maken met tafeltennis. 
Tafeltennis houdt je fit en je kan het tot op hoge leeftijd beoefenen. Je bepaalt zelf 
hoe actief je achter de tafel staat. 

Recreatieve kennismaking
Deze activiteit is voor alle volwassenen met interesse in tafeltennis. Je kan spelen 
tegen andere recreanten en misschien ook al een vriendschappelijk wedstrijdje doen? 
Tafeltennis kan op elk niveau worden gespeeld, ook met geringe inspanning. Het is 
niet nodig om heel goed te kunnen tafeltennissen en er is ook tijd voor gezelligheid.

Aanmelden voor deze activiteiten is niet nodig. Voor alle activiteiten geldt dat batjes 
en balletjes aanwezig zijn. Sportschoenen zijn verplicht.

Contactgegevens
Annette Pancras
(06) 21 24 03 91
voorzitter@krachtenvriendschap.nl
www.krachtenvriendschap.nl

  Kracht & Vriendschap, Groeneweg 30, Renkum

  Dag    Tijd  Activiteit              Leeftijd

  Woensdag 19 september  20.00 - 22.00 uur Recreatieve kennismaking    18+

  Donderdag 20 september    9.30 - 11.00 uur Sportief 50+            50+ 

  Zaterdag 22 september  12.00 - 14.00 uur Tafeltennis clinic             6 - 18 jaar
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Vereniging 50+ Sport en Spel

Vereniging 50+ Sport en Spel is er voor alle inwoners
in de gemeente Renkum vanaf ongeveer 50 jaar, die graag aan hun lichamelijke 
gezondheid willen werken zonder voor één enkele sport te hoeven kiezen.
De lessen bestaan uit oefeningen ter bevordering van conditie, spierversterking en 
souplesse, afgesloten door een spel. Iedereen kan in eigen tempo of binnen zijn of haar 
mogelijkheden meedoen. Wij bieden een afwisselend, sportief en gezellig treffen onder 
deskundige leiding.
Kom een keer kijken of meedoen tijdens de lessen zonder verplichting.
De contributie is slechts € 57,50 per half jaar. Met Gelrepas 50% korting.

Aanmelden voor deze activiteiten is
gewenst.

50+ Sport en Spel 
(0317) 41 48 27 óf (06) 53 23 08 96
info@50plussportenspel.nl
www.50plussportenspel.nl
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  Gymzaal ‘De Dennenborgh’, Pastoor Bruggemanlaan 10, Oosterbeek

  Dag    Tijd  Activiteit        Leeftijd

  Maandag 17 september  11.30 - 12.30 uur Sport en spel       50+

  Gymzaal Wolfheze, Balijeweg 20A, Wolfheze

  Dag    Tijd  Activiteit        Leeftijd

  Maandag 17 september    9.00 - 10.00 uur Sport en spel       50+

  Dinsdag 18 september    9.15 - 10.15 uur Sport en spel       50+

  Doelum, Hogenkampseweg 45, Renkum

  Dag    Tijd  Activiteit        Leeftijd

  Maandag 17 september  14.30 - 15.30 uur Sport en spel       50+

  Maandag 17 september  16.00 - 17.00 uur Sport en spel       50+

  Maandag 17 september  18.30 - 19.30 uur Sport en spel       50+

  Dinsdag 18 september  19.45 - 20.45 uur Sport en spel       50+

  Woensdag 19 september  19.00 - 20.00 uur Sport en spel       50+

  Woensdag 19 september  20.00 - 21.00 uur Sport en spel       50+

  Donderdag 20 september    9.15 - 10.15 uur Sport en spel       50+

  Donderdag 20 september  10.30 - 11.30 uur Sport en spel       50+
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Renkumse BowlsClub de Jack

Bowls is een sport, waarbij het de bedoeling is uw
bowl zo dicht mogelijk bij de jack (klein doelballetje)
te plaatsen. Voor elke bowl die dichter bij de jack ligt
dan de bowl van de tegenstander is dat 1 punt. Er kan
gepeeld worden met 4 tegen 4 personen (fours), 3 tegen
3 personen (triple), 2 tegen 2 personen (pairs) en 1 tegen 1 persoon (single). Ook 
mensen met een lichte beperking kunnen deze sport beoefenen. De leden van de 
Jack nemen deel aan een onderlinge competitie en nationale toernooien in geheel 
Nederland. Tevens kan er door voorrondes te spelen, deelgenomen worden aan Nationale 
Kampioenschappen in alle disciplines. Onze leden komen niet alleen uit Renkum maar 
uit de wijde omgeving. R.B.C De Jack behoort tot een van de grootste bowlsverenigingen 
van Nederland en is aangesloten bij het overkoepelend orgaan NIOBB. Kom een keer 
proberen u kunt gratis een maand deze sport uitoefenen met ons materiaal.

Aanmelden voor deze activiteiten is niet nodig.

Contactgegevens
Harry Hulzebosch
(06) 53 23 08 96
info@bowlsclubdejack.nl
www.bowlsclubdejack.nl

  Doelum, Hogenkampseweg 45, Renkum

  Dag    Tijd  Activiteit     Leeftijd

  Dinsdag 18 september  9.30 - 12.00 uur Bowls     Alle leeftijden

SBV Renkum

Senioren Biljart Vereniging Renkum biedt u de mogelijkheid om het biljartspel 
weer te gaan oefenen. Het is het oude spel: drie ballen, geen gaten in de banden; 
met libre, bandstoten, driebanden. Wij hebben na het Dorpshuis de Hucht een plek 
gevonden op Oranje Nassau Oord. Daar kunnen wij geruime tijd en zonder zorgen 
verblijven, met de wetenschap, dat wij er over ca. twee jaar op vooruit gaan. 

Biljarten
Wilt u kijken of u het nog in u heeft? Wilt u een stukje nostalgie proeven? Het geklik 
van de ballen weer horen? Dan heeft u de kans voor het grijpen. 

Open inloop
Buiten de activiteiten in de Nationale Sportweek bent u welkom om zomaar eens 
langs te komen en de sfeer te proeven! Wij zijn dagelijks open/aanwezig van 9.00 tot 
17.00. Op vrijdagmiddag is de club middag, dan is er de grootste kans om iemand van 
het bestuur te treffen en/of te spreken.



Renkumse Zwem- en PoloClub RZC

RZC is een brede zwemvereniging voor de inwoners van de gemeente
Renkum en naburige gemeenten waar jong en oud respectvol met
elkaar omgaan en waar iedereen op zijn of haar eigen niveau binnen
de zwemsport zich verder kan ontwikkelen tot een eigen unieke
prestaties. RZC streeft ernaar jonge kinderen tijdens het leszwemmen
vertrouwd te maken met het water zodat ze zichzelf kunnen redden in
noodsituaties en plezier beleven in en rondom het water. De leden, jong en
oud, die een zwemsport willen beoefenen worden getraind en gecoacht om op een 
hoger niveau te kunnen sporten om zodoende mee te kunnen doen aan wedstrijden 
en competities in de landelijke sub-top (wedstrijdzwemmen, waterpolo, triatlon). 
Sporters worden begeleid om de conditie op peil te houden of verantwoord recreatief 
te zwemmen (zwemmen, keepfit, aquafit).

Aquafit 
Oefeningen voor meer lenigheid, uithoudingsvermogen, coördinatievermogen en 
spierkracht.

Keepfit 
Zwemmen voor 65+ om de spieren soepel te houden.

Superspetters
De lesmethode van de KNZB om te leren zwemmen.

Aanmelden voor deze activiteit is gewenst. U kunt telefonisch contact opnemen of 
een mail sturen.

Contactpersoon
Jan Plooster - (06) 26 22 44 08 - helemaaldebom@outlook.com
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  Oranje Nassau Oord, Kortenburg 4, Wageningen

  Dag    Tijd  Activiteit      Leeftijd

  Woensdag 19 september  13.30 - 16.30 uur Biljarten      Senioren 60+

  Vrijdag 21 september  13.30 - 16.30 uur Biljarten      Senioren 60+



Waterpolo
Bal-team-sport in het water.

Zwemmen
Voor verbetering van de techniek of om sneller
te willen zwemmen dan de vorige keer.
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  Doelum, Hogenkampseweg 45, Renkum

  Dag   Tijd        Activiteit          Leeftijd

  Maandag 17 september 18.00 - 19.00 uur       Swimkick          7 - 10 jaar

  Maandag 17 september 18.00 - 19.30 uur       Junioren zwemmen         12 - 15 jaar

  Maandag 17 september 19.00 - 21.00 uur       Jeugd en senioren zwemmen         15+

  Maandag 17 september 21.00 - 22.00 uur       Masters zwemmen         18+

  Dinsdag 18 september   6.30 - 7.30 uur       Masters zwemmen         18+

  Dinsdag 18 september 18.00 - 19.00 uur       Superspetters          5 - 6 jaar 

  Dinsdag 18 september 18.30 - 20.00 uur       Jeugd waterpolo          10 - 15 jaar

  Dinsdag 18 september 19.00 - 19.45 uur       Keepfit           65+

  Dinsdag 18 september 19.45 - 20.45 uur       Aquafit          18+

  Dinsdag 18 september 20.00 - 21.00 uur       Dames waterpolo          16+

  Dinsdag 18 september 21.00 - 22.00 uur       Heren waterpolo          16+

  Woensdag 19 september 18.00 - 19.00 uur       Minioren zwemmen          9 - 11 jaar

  Woensdag 19 september 19.00 - 20.00 uur       Junioren zwemmen         12 - 15 jaar

  Woensdag 19 september 20.00 - 21.00 uur       Jeugd en senioren zwemmen         15+

  Woensdag 19 september 21.00 - 22.00 uur       Masters zwemmen         18+

  Donderdag 20 september 18.00 - 19.00 uur       Superspetters          5 - 7 jaar

  Donderdag 20 september 18.30 - 20.00 uur    Junioren, jeugd en senioren zwemmen   12+

  Donderdag 20 september 19.00 - 20.00 uur       Minipupillen waterpolo         7 - 10 jaar

  Donderdag 20 september 20.00 - 21.00 uur       Masters zwemmen         18+

  Donderdag 20 september 21.00 - 22.00 uur       Heren waterpolo zwemmen         16+

  Vrijdag 21 september 18.00 - 19.00 uur       Minioren zwemmen         9 - 11 jaar

  Vrijdag 21 september 19.00 - 20.00 uur       Junioren en jeugd zwemmen         12+

  Vrijdag 21 september 20.00 - 21.30 uur       Jeugd en senioren zwemmen         15+

  Vrijdag 21 september 20.30 - 21.30 uur       Heren waterpolo          16+

  Zaterdag 22 september     8.00 - 9.00 uur       Swimkick zwemmen         7 - 10 jaar

  Zaterdag 22 september   9.00 - 11.00 uur       Masters zwemmen         18+

Leeftijden aanduiding is indicatief. Sport mee in het reguliere programma. Bezoek de 
website voor de actuele tijden. Aanmelden voor deze activiteiten is niet nodig.

Contactgegevens
info@rzcrenkum.com - www.rzcrenkum.com



Sjabbens Sports & Health

Sjabbens Sports & Health is een sport-, health- en ontspanningsorganisatie met een 
bijzondere combinatie van luxe accommodaties en laagdrempelige gezelligheid in een 
omgeving van hoogstaande service.

Dit is Sjabbens Sports & Health voor u:
• Gratis voedingsanalyse / advies
• Gratis Sauna
• Gratis trainingsschema en begeleiding
• Gediplomeerde instructeurs
• Gratis begeleiding gericht op jouw doelstelling
• Gezellige en ongedwongen sfeer
• Gratis metingen 
• Ruim aanbod groepslessen (v.a. 4 jaar)

Meer weten over Sjabbens Sports & Health?
Ook nieuwsgierig geworden en wil je het graag eens van dichtbij bekijken? 
Geen probleem, je bent van harte welkom! Vraag een gratis proefweek aan en ervaar 
wat Sjabbens Sports & Health te bieden heeft.

Contactgegevens
Rob van Kesteren - (0317) 31 76 52 - info@sjabbens.nl - www.sjabbens.nl
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Oefentherapie kinderen & volwassenen

Praktijk voor houdings- en bewegingstherapie

Cesargym
Groepslessen onder leiding van een
oefentherapeut. De groepsles is een
soort gymnastiekles gericht op gezond
bewegen zonder prestatiedruk.

  Oefentherapie, Europalaan 64, Renkum

  Dag   Tijd   Activiteit         Leeftijd

  Maandag 17 september 20.00 - 21.00 uur  Cesargym         20 - 60 jaar

  Woensdag 19 september   9.15 - 10.15 uur  Cesargym         50 - 90 jaar

Aanmelden voor deze activiteiten bij Mayke Peters via mail of telefoon.

Contactgegevens
Mayke Peters - (06) 10 21 29 75 - oefentherapie.renkum@online.nl
www.oefentherapie-renkum.nl  



RTV Bakkershaag 

Tennis en padel
Tennis en padel speel je bij RTV Bakkershaag het
hele jaar door op nieuwe kunstgras banen. Sporten
in de buitenlucht en nieuwe mensen leren kennen
om gezellig een balletje mee te slaan. Je kunt bij
onze vereniging (die dit jaar 40 jaar bestaat!) terecht
van jong tot oud, waarbij je zelf bepaalt op welk
niveau je wilt spelen. Uiteraard kun je jezelf uitdagen
en aansluiten bij bestaande tennis- en padelgroepen
of les nemen om je techniek en conditie te verbeteren.

Zaterdag 15 september worden er op onze tennis- en padelbanen competitie wedstrijden 
gespeeld. Het is de moeite waard om vanaf het terras naar deze wedstrijden te kijken.
In de loop van de dag zal er zowel een tennis- als een padel activiteit worden 
georganiseerd, waaraan belangstellenden (van 8 tot 80 jaar) kunnen deelnemen.

Aanmelden voor deze activiteiten is niet nodig.

Contactgegevens
Willem Lijftogt - (0317) 31 32 78  - secretaris@rtvbakkershaag.nl - www.rtvbakkershaag.nl

  Doelum, Hogenkampseweg 45, Renkum

  Dag   Tijd  Activiteit   Leeftijd

  Zaterdag 15 september In de middag Tennis en Padel clinic  8 tot 80 jaar

21



DKOD

DKOD is een korfbalvereniging die zowel gezelligheid als
hard sporten belangrijk vindt. Korfbal is een leuk en sportief
spel met de bal waar je al vanaf 5 jaar aan kan meedoen.

In een korfbal team spelen jongens en meisjes door elkaar.
Het is een erg balsport waar je heel handig van wordt.

Lekker mee trainen
De trainingen zijn deze week open voor iedereen die graag kennis wil maken met deze 
intensieve en gezellige sport.
In gemengde teams leer je handig te worden met een bal, inzicht te krijgen in het spel en 
goed samen te spelen.
DKOD zorgt ervoor dat er tijdens de trainingen voldoende ondersteuning is om er een 
groot succes van te maken.

Aanmelden voor deze activiteiten is niet nodig.

Contactgegevens
Michiel Hupkes
(06) 44 44 45 61
Michiel.hupkes@gmail.com 
www.dkod.nl

22

  Doelum, Hogenkampseweg 45, Renkum 

  Dag   Tijd   Activiteit       Leeftijd

  Dinsdag 18 september 18.00 - 19.00 uur  Korfbal       10 - 12 jaar

  Dinsdag 18 september 19.00 - 20.00 uur  Korfbal       13 - 16 jaar

  Woensdag 19 september 18.00 - 19.00 uur  Korfbal       5 - 9 jaar

  Woensdag 19 september 20.00 - 21.00 uur  Korfbal       18+

  Donderdag 20 september 18.00 - 19.00 uur  Korfbal       10 - 12 jaar

  Donderdag 20 september 19.00 - 20.00 uur  Korfbal       13 - 16 jaar



Zwembad Doelum

Wij brengen u in beweging.

Fit en gezond blijven dat wil iedereen toch?
Zwemmen voor de inspanning of ontspanning.
Banen zwemmen of Aquagroepslessen is een van de
meest complete lichaamstraining.
Werk in je eigen tempo aan je conditie, fitheid of
ontspanning wanneer het jou uitkomt.

Aqua’joggen
De ultieme work-out om je conditie en figuur te verbeteren.

Aqua’robics
Actief bewegen in het ondiepe water op opzwepende muziek zorgt voor een extra 
energieboost!

Aqua mini
Samen met papa, mama, opa of oma spetteren, zingen en drijven in het ondiepe 
warme water is voor ieder kind een feest!

Aanmelden voor deze activiteiten graag bij Optisport zwembad Doelum.

Contactgegevens
Charissa de Water

(0317) 82 09 97
doelum@optisport.nl

www.optisport.nl/doelum

  Zwembad Doelum, Hogenkampseweg 45, Renkum

  Dag       Tijd   Activiteit     Leeftijd

  Dinsdag 18 september            8.45 - 9.15 uur  Aqua mini     2 - 4 jaar

  Dinsdag 18 september     9.15 - 9.45 uur  Aqua mini     0 - 2 jaar

  Dinsdag 18 september     9.00 - 9.45 uur  Aqua’joggen    16+

  Woensdag 19 september 18.15 - 19.00 uur  Aqua’robics    16+

  Vrijdag 21 september     9.00 - 9.45 uur  Aqua’joggen    16+

  Vrijdag 21 september     9.15 - 9.45 uur  Aqua mini     0 - 4 jaar
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Fysio Team Renkum

Fysio Team Renkum is een
fysiotherapiepraktijk met
een oefen- / fitnesszaal
waar u tevens op een
abonnement kunt sporten
onder begeleiding van een fysiotherapeut.
Onderdeel daarvan is Circuit training en Pilates.

Circuit training 
Circuit training houdt in wekelijks vernieuwde en roulerende
krachtoefeningen voor het hele lichaam. 

Pilates
Pilates houdt in een uur gerichte training op buik / rug / billen
en benen.

Bootcamp
Deze populaire manier van sporten heeft een enorme opmars gemaakt in de laatste 
jaren. En terecht. Buiten sporten geeft enorm veel voldoening. Het is uitdagend, de 
natuur in, een enthousiaste groep en een inspirerende trainer. 

En het is niet alleen weggelegd voor de fanatieke sporters onder ons, maar feitelijk 
voor iedereen. 

Het beeld van zware trainingen met een militaire inslag ligt ver achter ons. Inmiddels 
is bootcamp voor iedereen toegankelijk. Ieder op zijn/haar niveau. De begeleidend 
fysiotherapeut houdt het allemaal in de gaten en bewaakt de grenzen.

Aanmelden voor deze activiteiten is verplicht.

Proefles gratis
Maandabonnement € 36,-. 1e maand 50% korting.

Contactgegevens
Karin Cobussen
(0317) 31 22 47
info@fysioteamrenkum.nl
www.fysioteamrenkum.nl

  Fysio Team Renkum, Industrieweg 4, Renkum

  Dag   Tijd  Activiteit   Leeftijd

  Dinsdag 18 september 18.30 - 19.30 uur Circuit training  Volwassenen

  Woensdag 19 september 19.30 - 20.30 uur Pilates   Volwassenen

  Donderdag 20 september   9.30 - 10.30 uur Bootcamp   Volwassenen
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Fysiotherapie de Waag

Medische trainingstherapie
Medische trainingstherapie staat onder supervisie van een
fysiotherapeut en wordt toegepast in preventie, therapie en
revalidatie in kleine groepen van max. 8 personen. Het einddoel
is een optimaal functieherstel, waarbij het activiteitenniveau
vergroot wordt. Goed functioneren is mogelijk als er een evenwicht is tussen de 
belastbaarheid en de dagelijkse belasting. Met de medische trainingstherapie 
kunnen klachten die te maken hebben met houding en beweging en de eventuele 
beperkingen daarvan worden verholpen. De effectiviteit van deze benadering is o.a. 
aangetoond. De training is gericht op de uitgangspunten en doelstellingen van de 
individuele deelnemer. De functiegerichte training wordt toegepast met en zonder 
hulp van toestellen. Op verantwoorde wijze wordt gewerkt aan het functieherstel, 
conditie en kracht.

“Blijf in je Kracht”, 65+ fitness
Langdurig comfortabel in je eigen huis blijven wonen en zo lang mogelijk mobiel 
en sterk blijven, dat wil elke 65-plusser! Helaas gaat dat niet vanzelf. Daar moeten 
we wat voor doen. Regelmatig bewegen, goede voeding en mee blijven doen in de 
maatschappij zijn voorwaarden om dat te kunnen bereiken. 

“Blijf in je Kracht” 65+ fitness is een vorm van fitness die afgestemd is op dit doel. 
Trainen van kracht en uithoudingsvermogen in een gezellige sfeer met leeftijdsgenoten 
in een groep van maximaal 8 personen onder deskundige begeleiding van een 
gespecialiseerd fysiotherapeut. Tevens kan een oefenprogramma voor thuis worden 
opgebouwd om de zelfredzaamheid te bevorderen.

U kunt één training gratis kennismaken met de activiteiten. Wanneer u zich aanmeldt 
voor 3 maanden tijdens de Nationale Sportweek 2018 is de eerste maand gratis! 

Aanmelden via onderstaande contactgegevens

Contactgegevens
Ellen van der Hoek - (0317) 31 28 52 - info@fysiotherapiedewaag.nl
www.fysiotherapiedewaag.nl 

  Fysiotherapie de Waag, Molenweg 24, Renkum

  Dag   Tijd   Activiteit          Leeftijd

  Maandag 17 september   9.30 - 10.30 uur  “Blijf in je Kracht”         65+ 

  Maandag 17 september 18.30 - 19.30 uur           Medische trainingstherapie       18+

  Maandag 17 september 19.30 - 20.30 uur           Medische trainingstherapie       18+

  Dinsdag 18 september 19.00 - 20.00 uur           Medische trainingstherapie       18+

  Donderdag 20 september   9.00 - 10.00 uur  “Blijf in je Kracht”         65+

  Donderdag 20 september 10.30 - 11.30 uur           Medische trainingstherapie       18+
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Turn/gymnastiekvereniging O.D.I.O. Oosterbeek

O.D.I.O. wil zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid stellen om deel te nemen aan een 
vorm van bewegen binnen ons programma. Deze doelstelling realiseren wij al jaren, door 
bevoegde en deskundige technische leiding aan te stellen en  de relatief lage contributie 
voor al onze lessen. Niet zo zeer het presteren staat  op de eerste plaats, maar vooral het 
samen met veel plezier de sport beleven en beoefenen.

Turnen 
Voor kinderen vanaf 6 jaar starten langzamerhand de eenvoudige turnoefeningen, 
die gedurende het jaar steeds moeilijker worden. Ook wordt er aan regionale- en 
landelijke  wedstrijden deelgenomen. Maar het aller belangrijkste bij O.D.I.O. is 
wel het plezier beleven aan de sport en met elkaar! Alle turnleerkrachten zijn 
gediplomeerd en super enthousiast.

Bewegen op muziek
Dit is een 50+ groep, die al jaren met veel plezier actief is. Na een warming-up komen 
alle spieren(BBB) en ook de hart-longfunctie aan bod. Dit alles onder begeleiding van 
gezellige, hedendaagse muziek en een toptrainster, die iedereen plezier in bewegen 
geeft.

Kleutergym
Ook voor de kleuters vanaf 4 jaar heeft O.D.I.O. een uurtje ingeroosterd. Allerlei 
vormen van beweging komen hier aan bod. Ouders kunnen gerust deze lessen 
bijwonen of meehelpen en genieten van het enthousiasme van hun kinderen. 
Deze lessen worden gegeven door een sportpedagoog, die zijn sporen in het 
sportonderwijs heeft verdiend.
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  Gymzaal ‘De Dennenborgh’, Pastoor Bruggemanlaan 10, Oosterbeek

  Dag   Tijd   Activiteit     Leeftijd

  Maandag 17 september 16.00 - 17.00 uur  Turnen meisjes    6 - 7 jaar

  Maandag 17 september 17.00 - 18.00 uur  Turnen meisjes    8 - 10 jaar

  Maandag 17 september 18.00 - 20.00 uur   Selectie meisjes    8 - 18 jaar

  Dinsdag 18 september 17.00 - 18.00 uur  Turnen jongens    6 - 7 jaar

  Dinsdag 18 september 18.00 - 19.00 uur  Turnen jongens     8 - 12 jaar

  Woensdag 19 september 15.00 - 16.00 uur  Turnen meisjes    6 - 7 jaar

  Woensdag 19 september 16.00 - 17.00 uur  Turnen meisjes    8 - 10 jaar

  Woensdag 19 september 17.00 - 18.00 uur                Pre-selectie meisjes    8 - 12 jaar

  Woensdag 19 september 18.00 - 19.00 uur              Turnen jongens & meisjes   10 - 18 jaar

  Woensdag 19 september 20.00 - 21.00 uur         Dames bewegen op muziek         40+

  Donderdag 20 september 16.00 - 17.00 uur    Kleutergym    4 - 5 jaar

  Donderdag 20 september 18.00 - 20.00 uur                  Selectie meisjes    8 - 18 jaar
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Fysiosport Oosterbeek

Ons aanbod bestaat uit het sportief bewegen
in groepsverband (FysioSport) op vaste tijden
in onze oefenzaal van de Fysiotherapiepraktijk.
De bewegingslessen worden gegeven door een
speciaal opgeleide fysiotherapeut, waarbij alle facetten van fysieke fitheid aan bod 
komen, met name gericht op de ouder wordende mens (50+). De lessen duren een uur en 
worden gegeven in een groep van maximaal 10 - 15 deelnemers. De tijd wordt in overleg 
met u afgesproken. 
De kosten zijn bij deelname voor 1x per week in een groepsles € 38,70 per maand.

Ook is er een mogelijkheid om zelfstandig te trainen, na een uitvoerige instructie;  
hierover kunt u meer informatie krijgen.

Het is mogelijk voor alle leeftijden om een proefles te volgen op een nader te bepalen 
tijdstip. Neem daarvoor telefonisch contact met ons op. 

Wij stellen het op prijs wanneer u zich telefonisch wilt aanmelden voor een van deze 
gratis lessen.

Contactgegevens
Jeroen Blijjenberg - (026) 33 33 097 - fysiotherapie@pmc-oosterbeek.nl
www.pmcinbeweging.nl (kopje FysioSport)

  Paramedisch Centrum, Wilhelminastraat 19, Oosterbeek

  Dag   Tijd   Activiteit         Leeftijd

  Dinsdag 18 september 18.00 - 19.00 uur  FysioSport         50+

  Vrijdag 21 september 10.30 - 11.30 uur  FysioSport         50+

  In overleg vast te stellen In overleg   FysioSport    Alle leeftijden

  Gymzaal Wolfheze, Balijeweg 20A, Wolfheze

  Dag   Tijd   Activiteit     Leeftijd

  Maandag 17 september 17.00 - 18.00 uur              Turnen jongens & meisjes      4 - 10 jaar

Heeft u interesse in een van deze activiteiten, kom dan naar de
gymzaal. U bent van harte welkom! U kunt gratis en vrijblijvend
deelnemen aan twee lessen om te kijken of het u bevalt. 

Contactgegevens
Ingrid Bouwmeister - ingridbouwmeister@live.nl - www.odio.nl



FysioFit Actief
Voormalig praktijk voor Fysiotherapie Kuiken-Siljée

Nordic-Walking
Nordic Walking is voor jong en oud, actief of inactief,
met of zonder lichamelijke beperking, de ideale
beweegactiviteit voor het onderhouden en opbouwen
van gezondheid, het verbeteren van fitheid en het
verleggen van sportieve grenzen.

Vrij Sporten
Naast de reguliere fysiotherapie bestaat er ook de mogelijkheid om in onze praktijk 
meer te doen aan gezond bewegen. Wij als fysiotherapeuten stimuleren onze cliënten 
om te blijven oefenen, trainen om wat er opgebouwd is aan belastbaarheid om dat 
ook te blijven onderhouden.
Maar ook als u geen patiënt bent van ons is het toch mogelijk om zelfstandig bij ons 
te komen werken aan uw gezond bewegen patroon. Wij helpen u daar graag mee. 

We hebben in onze praktijk een ruimte voor cardiofitness en daar naast een oefenzaal 
om ook aan lenigheid, stabiliteit en kracht te werken. U wordt bij ons geen Body 
Builder, maar we gaan voor een goede balans tussen dagelijks leven en sport. 
Juist als u een lichamelijk probleem heeft is het juist goed om samen met ons aan de 
slag te gaan. Wij als "Specialisten in beweging" weten waar we de accenten moeten 
zetten en gaan samen me u werken aan uw welzijn.

Fittest
Kom tijdens de sportweek een gratis fittest doen. De fittest bestaat o.a. uit de Astrand 
fietstest, HKK (hand-knijp-kracht) meting en BMI (Body Mass Index) meting.

Aanmelden voor de activiteiten is gewenst. Voor de
fittest kunt u bellen voor een afspraak.

Contactgegevens
Bjorn van Rees
(0317) 31 37 16 
info@fysiofitactief.nl
www.fysiofitactief.nl

  FysioFitActief, Bart Crumstraat 20, Heelsum

  Dag   Tijd   Activiteit     Leeftijd

  Maandag t/m vrijdag 8.30 - 21.00 uur Vrij sporten in trainingszaal    8 - 100 jaar

  Maandag t/m vrijdag 8.30 - 21.30 uur    Fittest     14+

  Bosweg Renkum

  Dag   Tijd   Activiteit     Leeftijd

  Dinsdag 18 september 8.30 - 9.30 uur              Nordic Walking    16+
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Zwembad Oosterbeek 

Aquasportief
Aquasportief is blessure vriendelijk en
voor elke leeftijd mogelijk. Inspanning
door ontspanning! 

MBVO & Seniorfit low/medium impact
Onze doelstelling voor Meer Bewegen voor Ouderen (en seniorfit) is om alle 
dagelijkse bewegingen soepel te laten blijven verlopen en het op peil houden van 
de coördinatie. In het water van minimaal 32 graden krijgt u gerichte oefeningen ter 
versterking van uw spieren en ter verbetering van coördinatie, kracht en souplesse.

Aquafit medium/high impact
wordt gegeven op muziek en door de stuwende werking van het water werkt u op 
een verantwoorde manier aan uw conditie. Behalve loopbewegingen worden allerlei 
specifieke oefeningen gedaan voor de armen, benen en de romp. Ook de buikspieren 
worden niet vergeten!

Trimzwemmen (basiszwemconditie vereist)
Trimzwemmen heeft als doel uw conditie op peil te brengen of te houden en 
uw zwemvaardigheid te verbeteren. Het is afwisselend zwemmen met of zonder 
materiaal, afstandszwemmen en oefenen van verschillende zwemslagen en 
vaardigheden.

Aqua Steps
Oefeningen in het water, op en rond de step die op de bodem van het zwembad 
staat, op de maat van muziek. Aquasteps verstevigt de spieren en verbetert de 
conditie.

Aquasporten Reumapatiënten
Op maandag om 11.00 uur is er een groep gestart voor mensen met reumatische, 
spier- en gewrichtsklachten. In deze groep worden er oefeningen aangeboden welke 
ieder naar eigen inzicht kan invullen. Het water is dan minimaal 32 graden.

  Zwembad Oosterbeek, Lukassenpad 1, Oosterbeek

  Dag      Tijd   Activiteit         Leeftijd

  Maandag 17 september    9.15 - 10.00 uur     Seniorfit low/medium impact        45+

  Maandag 17 september 10.00 - 10.45 uur     Meer bewegen voor ouderen        50+

  Maandag 17 september 11.00 - 11.45 uur    Aquasporten - reumapatienten        18+

  Maandag 17 september 20.30 - 21.15 uur              Trimzwemmen        18+

  Dinsdag 18 september 18.15 - 19.00 uur                  Aquasteps         18+

  Woensdag 19 september 19.30 - 20.15 uur         Aquafit high impact        18+

  Woensdag 19 september 20.15 - 21.00 uur      Aquafit medium impact        45+



  Woensdag 19 september 21.00 - 21.45 uur        Aquafit high impact       18+

  Donderdag 20 september 13.45 - 14.30 uur     Seniorfit medium impact       45+

  Donderdag 20 september 14.30 - 15.15 uur Seniorfit low/medium impact       45+

  Vrijdag 21 september   9.30 - 10.15 uur Meer Bewegen voor Ouderen       50+

  Vrijdag 21 september 10.15 - 11.00 uur Meer Bewegen voor Ouderen       50+

  Vrijdag 21 september 11.00 - 11.45 uur Meer Bewegen voor Ouderen       50+
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De aangegeven leeftijd is een indicatie! Uiteraard ligt het er aan hoe uw basisconditie is!
De eerste proefles is geheel gratis! Graag vooraf aanmelden.

Contactgegevens
Mirjam Jager - (026) 33 32 760 - post@zwembadoosterbeek.nl
www.zwembadoosterbeek.nl

Oosterbeekse Sportvereniging Onder Ons
Met 400 leden een multisportvereniging op Sportpark Hartenstein

Buitenfitness 
Met oefeningen op de beweegtoestellen en op het gras 
wordt een volwaardige fitnesstraining aangeboden.

Conditiesport in de zaal
In de gymzalen van Oosterbeek en Renkum wordt door oefeningen en spelvormen uw 
kracht, souplesse en uithoudingsvermogen verbetert.  

Jeu de Boules
In de avonduren wordt het veld sfeervol verlicht. 2x/jaar jaar is er een toernooi. 

Hardlopen jeugd 9 tot en met 13 jaar
De training is altijd buiten in het bos of op sportpark Hartenstein. Hardlopen, oefeningen 
in souplesse, uithoudingsvermogen en kracht worden afwisselend uitgevoerd. 

Hardlopen volwassenen  
Alle onderdelen van deze training zijn gericht op de hardloopsport.  Het minimumniveau 
om in te stappen is 45 minuten en 8 km per uur.  Er zijn 4 niveau groepen.

Nordic Walking
Door het gebruik van poles (stokken) worden heup, knie en enkel minder belast. Met 
specifieke oefeningen is Nordic Walking een intensieve en bovenal gevariëerde sport.  

Sportief wandelen
Dit is echt conditioneel wandelen: hierdoor verbetert de conditie en versterken de 
spieren. In het prachtige bosrijke parcours doen we kracht- en techniekoefeningen. 



Aanmelden voor deze activiteiten is niet nodig.

Contactgegevens
Arjen van Druten
(026) 33 41 359 
buitenfitness@osv-onderons.nl 
www.osv-onderons.nl
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  Gymzaal ‘De Dennenborgh’, Pastoor Bruggemanlaan 10, Oosterbeek

  Dag   Tijd   Activiteit         Leeftijd

  Maandag 17 september 20.00 - 21.00 uur  Conditiesport        50+

  Dinsdag 18 september 19.00 - 20.00 uur  Conditiesport        50+

  Dinsdag 18 september 20.00 - 21.00 uur  Conditiesport        50+

  Sportpark Hartenstein, J.J. Talsmalaan 9, Oosterbeek

  Dag   Tijd   Activiteit         Leeftijd

  Maandag 17 september 10.00 - 11.00 uur  Nordic Walking        50+

  Maandag 17 september 10.00 - 11.00 uur  Sportief Wandelen        50+

  Maandag 17 september 19.00 - 20. 00 uur  Sportief Wandelen        30+

  Maandag 17 september 19.30 - 20.30 uur  Nordic Walking        30+

  Dinsdag 18 september 19.00 - 20.30 uur  Jeu de Boules        50+

  Woensdag 19 september 10.00 - 11.00 uur  Nordic Walking        50+

  Woensdag 19 september 10.00 - 11.00 uur  Buitenfitness        50+

  Woensdag 19 september 18.00 - 19.00 uur  Hardlopen jeugd        9 - 13 jaar

  Woensdag 19 september 19.00 - 20.00 uur  Sportief Wandelen        30+

  Woensdag 19 september  19.30 - 20.30 uur  Hardlopen         20+

  Donderdag 20 september 19.00 - 20.30 uur  Jeu de Boules        50+

  Zaterdag 22 september  10.00 - 11.30 uur  Jeu de Boules        50+

  Gymzaal Van Spaenweg, Van Spaenweg 11, Oosterbeek

  Dag   Tijd   Activiteit         Leeftijd

  Donderdag 20 september 17.00 - 18.00 uur  Conditiesport        50+

  Donderdag 20 september 18.30 - 19.30 uur  Conditiesport        50+

  Doelum, Hogenkampseweg 45, Renkum

  Dag   Tijd   Activiteit         Leeftijd

  Maandag 17 september 13.00 - 14.00 uur  Conditiesport        50+



Koninklijke Gymnastiekvereniging Bato Oosterbeek

KGV Bato in Oosterbeek is een kleine gymnastiekvereniging,
die per 1 november a.s. 135 jaar bestaat. 

Gym jongens/meisjes 3 - 6 jaar
Klimmen, klauteren, balanceren, koprollen en plezier maken!
Gymnastiek is de basis is van alle sporten. Peuter- & kleutergym
biedt een goede aanvulling aan de motorische en mentale 
ontwikkeling van het kind. 

Gym jongens/meisjes 6 - 9 jaar
Afhankelijk van het niveau worden de oefeningen op de toestellen moeilijker.  

Damesgym
De Damesgymgroep is een gezellige groep, waar ieder naar eigen kunnen kan 
meedoen. De les bestaat uit een warming-up, oefeningen voor alle spieren en een 
spelactiviteit.

Jazzdans Dames
Bij BATO leren we danstechnieken van jazzdans, moderne dans en streetdance door 
elkaar heen! De les bestaat uit een warming-up, diverse oefeningen (ook BBB) en aan 
het eind een danscombinatie. Alles op leuke moderne muziek.

Graag aanmelden via mail kgvbato@live.nl

Contactgegevens
Greet Kramer
(026) 33 36 394
kgvbato@live.nl
www.bato-oosterbeek.nl

  Gymzaal Van Spaenweg, Van Spaenweg 11, Oosterbeek

  Dag   Tijd   Activiteit         Leeftijd

  Maandag 17 september 16.00 - 17.00 uur       Gym jongens /meisjes        3 - 6 jaar

  Maandag 17 september 17.00 - 18.00 uur       Gym jongens /meisjes         6 - 9 jaar

  Maandag 17 september 19.30 - 20.30 uur                  Damesgym         40+

  Gymzaal Wijnand van Arnhemweg, Wijnand van Arnhemweg 1, Oosterbeek

  Dag   Tijd   Activiteit         Leeftijd

  Donderdag 20 september 19.45 - 21.15 uur              Jazzdans Dames        18+
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Tarantella

Met bijna 50 leden dansen we elke woensdag
traditionele en moderne volksdansen uit diverse
landen. 

Volksdansen is een sportieve activiteit waar
geen apparaten aan te pas komen. Dansen in
een kring of in paren werkt verbindend en op
die manier voelen ook nieuwkomers zich bij
Tarantella snel thuis. Een partner is niet nodig.
De grote variëteit aan ritmes en passen maakt
werelddans uitdagend voor lijf en geest. Dansen
houdt vitaal: het is goed voor de conditie en het
evenwicht, en het versterkt je geheugen! 

Avondgroep 
Actieve en pittige dansen voor alle leeftijden.

Middaggroep
Voor 55+ met een internationaal programma op een wat langzamer tempo.

Aanmelden is niet nodig.

Contactgegevens
Anne van der Weegen - (06) 15 06 36 77 - tarantella@upcmail.nl
www.tarantellaoosterbeek.nl

  Concertzaal, Rozensteeg 3, Oosterbeek

  Dag   Tijd   Activiteit        Leeftijd

  Woensdag 19 september 13.45 - 15.30 uur  Middaggroep       55+

  Woensdag 19 september 20.00 - 22.00 uur  Avondgroep       18+ 
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Jan Pieter Heije Pluryn

Vrije Tijd sport, spel en Cultuur
Bij Vrijetijd & Recreatie (V&R) kun je deelnemen
aan verschillende clubs op sportief en cultureel
gebied. Je kunt jezelf ontwikkelen en ontmoet anderen
om samen iets leuks te doen. V&R is er speciaal voor jongeren met LVB problematiek en 
gedragsstoornissen. We zorgen voor een veilig en goed georganiseerd alternatief. Als 
je een tijdje bij ons mee hebt gedaan kun je misschien naar een club bij jou in de buurt. 
V&R helpt bij deze overstap.
 
Zaalvoetbal
In de gymzaal worden er trainingen gegeven, waarbij aandacht wordt besteed aan 
regels en omgaan met winst en verlies . Zaalvoetbal kan tevens een opstap zijn naar het 
veldvoetbal. 

Judo
Spelenderwijs leren wat judo is. Jongeren worden weerbaarder en leren wat respect is. 
Wanneer stop je, je luistert naar elkaar!

ATB-en
Onder begeleiding lekker fietsen in de directe omgeving van de Jan Pieter Heije. Je leert 
vaardigheden als schakelen, sturen, remmen etc.

Dans
In iedere les worden de leerlingen op hun eigen niveau aangesproken en uitgedaagd 
zodat bij iedereen het beste naar boven kan komen.

Contactgegevens
Caroline Lebbink
(088) 77 92 435 
vralgemeenjph@pluryn.nl 
www.pluryn.nl/over-pluryn/locaties/jan-pieter-heije 

Neem gerust contact met ons op.
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  Sportgebouw Pluryn Jan Pieter Heije, Utrechtseweg 316, Oosterbeek

  Dag   Tijd   Activiteit          Leeftijd

  Dinsdag 18 september 18.30 - 19.15 uur  Zaalvoetbal          6 - 11 jaar

  Dinsdag 18 september 19.30 - 20.15 uur  Zaalvoetbal          12 - 21 jaar

  Woensdag 19 september 15.00 - 15.45 uur  Judo          6 - 11 jaar

  Woensdag 19 september 16.00 - 16.45 uur  Judo           12 - 21 jaar

  Donderdag 20 september 15.00 - 16.00 uur  ATB-en           12 - 21 jaar

  Donderdag 20 september 18.30 - 19.15 uur  Dans          6 - 11 jaar

  Donderdag 20 september 19.30 - 20.15 uur  Dans          12 - 21 jaar 



Yoga Oosterbeek

Vinyasa yoga
Workshop Vinyasa yoga, speciaal
samengesteld voor deelnemers
aan de Sportweek. 

Kenmerkend is dat de yogahoudingen op een mooie manier in elkaar overlopen. 
Op het ritme van de ademhaling bewegen we vloeiend van de ene houding naar de 
andere. In de workshop ervaar je de dynamiek van Vinyasa yoga.

Voor wie?
Voor wie het leuk lijkt om een keer te ervaren en uit te proberen. Het kan ook een 
opstap zijn om aan de cursus mee te doen van september t/m december 2018.
Vinyasa yoga kan een manier zijn om:

• tot jezelf te komen
• een kalmerend effect te ervaren van gerichte aandacht en bewuste ademhaling
• balans te trainen tussen inspanning en gemak
• energie op te laden
• kracht te voelen en vergroten
• grenzen te verkennen 
• souplesse op te bouwen

Niveau 
In de workshop ligt het tempo redelijk laag. De nadruk ligt op het beheerst en veilig 
beoefenen van een aantal basis-yogahoudingen. Ook oefenen we met soepele 
overgangen van de ene houding naar de andere, zodat er een gevoel van ‘slow flow’ 
kan ontstaan. De houdingen en overgangen worden helder uitgelegd en ingesproken. 
De workshop begint met een aandachtoefening en wordt afgesloten met een 
houding waarin volledig ontspannen kan worden.

De workshop gaat door bij
voldoende aanmeldingen.
Opgeven voor deze activiteit
is dus verplicht.

Contactgegevens
Loes Bos
(06) 57 54 94 22
info@yoga-oosterbeek.nl 
www.yoga-oosterbeek.nl

  Bernulphusschool, Pastoor Bruggemanlaan 10, Oosterbeek

  Dag   Tijd   Activiteit          Leeftijd

  Woensdag 19 september 18.00 - 18.45 uur  Vinyasa Yoga         Vanaf 16 jaar
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Ritmiek Muziek

Ritmiek Muziek is een muziek- en dansschool met
leslocaties in Renkum, Doorwerth, Wolfheze en
Oosterbeek. Wij willen zo veel mogelijk kinderen
en volwassenen in aanraking laten komen met
muziek en dans.

Om dit te bereiken werken wij samen met scholen
en andere (culturele) organisaties.
Onze dansgroepen treden jaarlijks op bij verschillende evenementen, zoals 
Sinterklaasintochten, Koningsdagactiviteiten en andere evenementen.
In de Nationale Sportweek nodigen wij iedereen uit (zowel meisjes als jongens!) om 
een keer gratis en vrijblijvend kennis te maken met onze danslessen. 

Kidsdans
Deze les is voor kinderen in de leeftijd 2,5 - 4 jaar. In de lessen bewegen de kinderen 
op een speelse manier en worden eenvoudige dansen aangeleerd door onze lieve en 
enthousiaste docenten.  

Themadans
Deze les is voor kinderen in de leeftijd 4 - 6 jaar. De kinderen leren dansen op een 
speelse manier aan de hand van wisselende thema’s. 

Streetdance/Hiphop
Wij hebben streetdance en hiphopgroepen in de leeftijd 6-16 jaar. In de lessen worden 
stoere en snelle bewegingen strak aangeleerd aan de hand van verschillende soorten 
popmuziek. 

Jazzdance Volwassenen
Deze les is voor volwassenen. Streetdance is een stoere manier van dansen met onder 
andere elementen uit de jazzdance en hiphop. Het plezier in de lessen staat bij ons 
voorop.

Dansconditie Volwassenen
Dit is een les waarbij op swingende muziek verschillende oefeningen uitgevoerd 
worden waarin conditie, stretch en kracht centraal staat.
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  Ritmiek Muziek, Cardanuslaan 21A, Doorwerth

  Dag   Tijd   Activiteit          Leeftijd

  Maandag 17 september 14.45 - 15.45 uur  Streetdance         6 - 9 jaar

  Maandag 17 september 15.45 - 16.45 uur  Streetdance         9 - 12 jaar

  Vrijdag 21 september 15.15 - 16.00 uur  Kidsdans          2,5 - 4 jaar

  Vrijdag 21 september 16.00 - 16.45 uur  Themadans         4 - 6 jaar

  Vrijdag 21 september 16.45 - 17.45 uur  Streetdance*         6 - 9 jaar



  Doelum, Hogenkampseweg 45, Renkum

  Dag   Tijd   Activiteit          Leeftijd

  Donderdag 20 september 14.30 - 15.30 uur  Streetdance*         6 - 9 jaar

  Donderdag 20 september 15.30 - 16.30 uur  Streetdance         9 - 12 jaar

  Beatrixschool, Balijeweg 20A, Wolfheze

  Dag   Tijd   Activiteit          Leeftijd

  Dinsdag 18 september 14.45 - 15.30 uur  Themadans*         4 - 6 jaar

  Dinsdag 18 september 15.30 - 16.30 uur  Streetdance         6 - 9 jaar

  Dinsdag 18 september 16.30 - 17.30 uur  Streetdance*         9 - 12 jaar

  Mariënborn, Mariënbergweg 28, Oosterbeek

  Dag   Tijd   Activiteit          Leeftijd

  Maandag 17 september 15.30 - 16.15 uur  Themadans         4 - 6 jaar

  Maandag 17 september 16.15 - 17.15 uur  Streetdance         6 - 8 jaar

  Maandag 17 september 17.15 - 18.15 uur  Streetdance         8 - 10 jaar

  Maandag 17 september 18.15 - 19.15 uur  Streetdance*         10 - 12 jaar

  Maandag 17 september 19.30 - 20.30 uur  Dansconditie*         Volwassenen

  Bernulphusschool, Pastoor Bruggemanlaan 10, Oosterbeek

  Dag   Tijd   Activiteit          Leeftijd

  Maandag 17 september 14.30 - 15.15 uur  Kidsdans          2,5 - 4 jaar

  Dinsdag 18 september 14.30 - 15.15 uur  Themadans         4 - 6 jaar

  Dinsdag 18 september 15.30 - 16.30 uur  Streetdance         6 - 8 jaar

  Dinsdag 18 september 16.30 - 17.30 uur  Streetdance         8 - 10 jaar

  Dinsdag 18 september 17.30 - 18.30 uur  Streetdance         10 - 12 jaar

  Dinsdag 18 september 19.00 - 20.00 uur  Jazzdance*         Volwassenen

  Woensdag 19 september 15.00 - 16.15 uur  Demoteam         8 - 12 jaar

  Woensdag 19 september 16.30 - 17.30 uur  Hiphop*          12 - 16 jaar

  Renkum, neem contact op voor de precieze locatie

  Dag   Tijd   Activiteit          Leeftijd

  Maandag 17 september 13.00 - 13.45 uur  Kidsdans*         2,5 - 4 jaar

  Aanmelden voor de lessen stellen wij op prijs.

De planningen en/of locaties kunnen eventueel tussentijds zijn gewijzigd. Hou daarom 
onze website in de gaten voor de actuele planning.

LET OP: De lessen met een * zijn nieuw in ons aanbod vanaf het seizoen 2018-2019. Neem 
voor deze lessen even contact met ons op om na te gaan of de betreffende groep al is gestart. 

Contactgegevens
Anouk Heuzen - (06) 42 34 90 34 - anouk@ritmiekmuziek.nl
www.ritmiekmuziek.nl
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  Parkeerplaats Oude Kloosterweg, Wolfheze

  Dag   Tijd   Activiteit          Leeftijd

  Maandag 17 september 19.15 - 20.15 uur   Slow Sports         18+

  Parkeerplaats Pietersbergseweg, Oosterbeek

  Dag   Tijd   Activiteit          Leeftijd

  Woensdag 19 september 9.00-10.00 uur  Slow Sporstles         18+

  Parkeerplaats informatiecentrum Renkums Beekdal, Renkum

  Dag   Tijd   Activiteit          Leeftijd

  Vrijdag 21 september 9.00 - 10.00 uur  Slow Sportsles         18+

  Parkeerplaats Mariëndaal, ingang Schelmseweg, Oosterbeek

  Dag   Tijd   Activiteit          Leeftijd

  Zondag 23 september 9.30 - 10.30 uur  Slow Sports         18+

Slow Sports Oosterbeek / Renkum

Slow Sports Oosterbeek/Renkum is een sportgroep
voor absolute beginners tot matig gevorderden.
Genieten van bewegen in de natuur én ontspannen
staan voorop! 

Slow Sportsles 
Tijdens een Slow Sportles die één uur duurt gaan we in de natuur aan de slag met 
verschillende beweegvormen. 

We wandelen en stoppen onderweg regelmatig om oefeningen te doen gericht op het 
verbeteren van kracht, balans, lenigheid, conditie en ontspanning. Er wordt rekening 
gehouden met conditieverschillen binnen de groep. De oefeningen worden aangeboden 
met variaties om het lichter of zwaarder te maken, zo kan iedereen altijd mee doen!

Tussen de oefeningen door is er een mogelijkheid om stukjes te joggen voor diegene 
die dat kunnen en willen. Dit is absoluut géén must! 
De groep bestaat uit maximaal 10 personen, zodat er voldoende aandacht is voor 
iedereen. Aandacht voor jouw grenzen en uitdagingen. Het gaat erom dat jij kunt 
bewegen op een manier die bij jou past!

Standaard tarieven          Deelname:
Proefles is altijd gratis     1x p/week € 20,- / 2x p/week € 28,- / 3x p/week € 36,- per maand

Nationale Sportweek aanbieding:
Sport vanaf 15 september tot 1 oktober met 50% korting!

Deelname aan lessen tijdens de Nationale Sportweek is gratis. 
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Aanmelden voor deze activiteiten is gewenst.
Bel of mail naar onderstaand nummer/adres.

Contactgegevens
Jenneke Rademaker - (06) 23 83 30 94 - info@leefstijlzaken.nl
facebook: slowsports oosterbeek

Buurtsportcoaches

Tanja Dijkstra
Buurtsportcoach

Hans Kap
Buurtsportcoach

Tim van Guilik
Buurtsportcoach



Uniek Sporten

Uniek Sporten is het sportloket op het gebied van aangepast sporten in de regio 
Arnhem. De gemeente Renkum wil als onderdeel van Uniek Sporten iedereen met een 
handicap in de regio Arnhem aan het bewegen krijgen. Sporten is niet alleen goed 
voor je gezondheid, het is ook erg leuk om te doen. Tijdens het sporten werk je aan 
een goede conditie en bouw je sociale contacten op.

Heb jij een handicap en wil je graag sporten?
Mogelijk vraag je je af wat de mogelijkheden zijn en of er een sport bij zit die jij zou 
kunnen beoefenen. Misschien wil je een sportadvies of zit je met vragen rondom 
financiële ondersteuning. Uniek Sporten helpt je bij al dit soort vragen en bij het 
vinden van een geschikte vorm van sport of bewegen.

Heb je als sportaanbieder ondersteuning nodig?
Uniek Sporten begeleidt en ondersteunt sportaanbieders die een aangepast 
sportaanbod hebben of hiermee willen starten. Om leden te werven werken we 
samen met het (speciaal) onderwijs en de zorg. Ook deskundigheidsbevordering 
en advisering bij subsidie- en sponsoraanvragen behoren tot de mogelijkheden.

Meer informatie?
Uniek Sporten is te bereiken via telefoonnummer (026) 352 38 50 of door een e-mail 
te sturen naar c.migo@unieksporten.nl.

Uniek Sporten maakt onderdeel uit van het Sport- en Beweegteam in de gemeente 
Renkum.

Daarnaast is veel informatie, zoals het actuele sportaanbod, te vinden op
www.unieksporten.nl. 


