
Aanbod aanbieders

Programma Nationale Sportweek
18 t/m 27 september 2020 - Wie breng jĳ in beweging?

Vr. 18 sept.: Instuifavond free-running/springroepen bĳ VGV in Varsseveld vanaf 4 jaar t/m 16+.
Kĳk voor het schema op vgvvarsseveld.nl/lesrooster. Aanmelden via: redactie@vgvvarsseveld.nl

Vr. 18 sept.: Iedere dag zĳn er verschillende lessen bĳ Ketelaar Sport in Ulft, met bĳvoorbeeld op vrĳdag:
Just Dance, judo, jiu-jitsu en oud & kind fitness. Aanmelden: info@ketelaarsport.nl

Za. 19 sept. 9:30 uur: Leren vissen in Varsseveld met H.S.V. ‘T Hoge-Venne, voor jeugd t/m 14 jaar.
Recreatievĳver Krampskolk (bĳ ‘t Hofshuus). Aanmelden via: hogevenne@gmail.com

Zo. 20 sept. 10:00 uur: Maak kennis met de roei- en kanosport voor jong en oud vanaf 10 jaar.
Bĳ RKV Het Anker aan Oversluis 8 in Ulft. Aanmelden via: akrv@live.nl

Ma. 21 sept.: Maak kennis met recreatieve gym bĳ VGV in Varsseveld voor diverse leeftĳden.
Kĳk voor het schema op vgvvarsseveld.n/lesrooster. Aanmelden via: redactie@vgvvarsseveld.nl

Ma. 21 sept. 20:30 uur: Recreatief volleyballen voor mannen en vouwen met S.v. Westendorp.
”De Schoolweide” Steuterweg 4 te Westendorp. Aanmelden via: sport@sportverenigingwestendorp.nl

Di. 22 sept. 19:30 uur: Maak kennis met korfbal in Ulft voor volwassenen vanaf 18 jaar.
Bĳ Korfbalvereniging de Issel in sporthal de Ĳsselweide. Aanmelden via: AMHansen1976@kpnmail.nl

Di. 22 sept. 19:30 uur: Fanatiek sporten en cardio oefeningen met iedere week een andere spelvorm voor volwassenen.
”De Schoolweide” Steuterweg 4 te Westendorp. Aanmelden via: sport@sportverenigingwestendorp.nl

Wo. 23 sept. 18:30 uur: Open badmintontraining bĳ Speessjuttel Terborg bĳ voor jeugd van 6 t/m 17 jaar.
Voor senioren start de open training om 19:50 uur. Sporthal de Paasberg. Aanmelden via: info@speessjuttel.nl

Wo. 23 sept.: Verschillende open badmintontrainingen bĳ Badmintonclub Varsseveld in de Van Pallandthal.
16:30 uur tot 10 jaar, 17:30 uur 10 tot 14 jaar, 18:30 uur 14 tot 18 jaar en vanaf 19:30 uur voor volwassenen.
Aanmelden via: ronaldtolkamp@upcmail.nl

Za. 19 & 26 sept. 11:00 uur: Bewegen en sporten met extra begeleiding, voor mensen met een lichamelĳke,
verstandelĳke en/of meervoudige beperking en mensen met een bĳzondere gedragsstructuur.
O.b.v. BrichbouW sportondersteuning in sporthal de Ĳsselweide te Ulft. Aanmelden: info@brichbouw.nl

Vr. 25 sept. 19:00 uur: Fitness gecombineerd met sport en spel voor (jong)volwassenen met o.a.: autisme,
ADHD, OCD en hoog sensitief. Bĳ Kei-Fit in Gendringen. Meer informatie op kei-fit.nl/sportiservooriedereen.

Buurtsportoach op de markt in Gendringen
Vrĳdag 25 september van 9:30-11:00 uur staan de buurtsportcoaches op de markt in Gendringen voor al uw vragen over bewegen.

Pumptrackbaan Silvolde
Dinsdag 22 t/m zaterdag 26 september staat er een Pumptrackbaan aan de Reeënstraat in Silvolde.
Overdag krĳgen leerlingen van verschillende scholen een clinic, maar op de dinsdag- en donderdagmiddag
is er van 14:00-16:00 uur vrĳe inloop. Ook op zaterdag is iedereen om 15:00 uur welkom om deel te
nemen aan een wedstrĳd. Je hoeft hier zelf geen geschikte fiets voor te hebben, dat is geregeld.

Opening ingericht beachveld Ĳsselweide
Op vrĳdag 25 september organiseren studenten van het Graafschap College Sport & Bewegen op sportpark
De Ĳsselweide een toernooi waarin spelers van verschillende verenigingen elkaar ontmoeten in de sport.
Dit is ter gelegenheid van het nieuw ingerichte Beachveld. U bent van16:00-18:00 uur welkom om te kĳken.

Voor de basisschool leerlingen
Op donderdag 24 en vrĳdag 25 september worden de Sjors-boekjes weer uitgedeeld op de basisscholen.
Dit jaar zĳn er gouden tickets verstopt, heb jĳ een ticket in je boekje zitten? Dan win je een mooie prĳs!
Verder ontvangen alle basisscholen een beweegchallenge, waarbĳ de buurtsportcoaches d.m.v. filmpjes
de klassen uitdagen om iedere dag twee minuten mee te bewegen op de muziek.

Fietsroute ‘Rondje Oude Ĳsselstreek’
Op www.helpgewoonbuurtsport.nl is er een fietsroute van 43 km. te downloaden.
Hierbĳ kunt u zelf bepalen waar u start en zo kunt u op de fiets genieten van onze eigen mooie omgeving!
Knooppunten: 50 (Terborg) - 72 - 71 (Westendorp) - 16 - 19 - 20 (Varsseveld) - 42 - 94 - 95 -

93 (Sinderen) - 57 - 56 - 89 - 88 - 92 - 64 - 63 (Gendringen) - 53 (Ulft)

helpgewoonbuurtsport.nl

En meer...!


