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Alle Gorcumers een leven lang actief!

SjorsSjors SportiefSportief
Dit boekje is het hele schooljaar 2021-2022 geldig! Goed bewaren dus :) 

Ontdek je talent!



Dansen, hockey, voetbal, gymles… In Gorinchem kun je waanzinnig veel sportieve 
dingen doen! En het mooie is: dankzij Sjors Sportief kun je daar heel makkelijk kennis 
mee maken. In dit boekje vind je alle activiteiten op een rij.

Neus dus maar eens rond! En zie je een leuke activiteit? Dan kun je je vanaf 10 september om 
16.00 uur inschr� ven. Later inschr� ven mag natuurl� k ook, maar let op: vol is vol. Heb je je 
ingeschreven? Dan ben je binnenkort van harte welkom b�  de organisator van jouw sportieve 
activiteit. Daar kr� g je dé kans om je talent te ontdekken!

Inschr� ven is wel alt� d verplicht kan via de Sjors Sportief App en via de website van Sjors: 
www.sportingorinchem.nl. Zo’n slimme kans om kennis te maken met sport in Gorinchem laat je 
toch niet liggen?

Veel leesplezier!

Sjors Sportief

Schrijf je in via de 

Sjors Sportief App

Inschrijven vanaf 

10 september 16:00 uur

www.sportingorinchem.nl
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Voorwoord Wethouder

Wethouder 
Joost van der Geest

Door corona kon je waarsch� nl� k het afgelopen jaar minder sporten. Ik in ieder geval wel. Erg 
jammer, want je weet het vast allang: bewegen is goed voor je. En eerl� k is eerl� k, sporten is 
ook gewoon heel erg leuk! Je bent lekker bezig en ontmoet nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. 
Stiekem leer je ook nog heel veel van sporten en van elkaar!. Dat merk ik nog steeds elke dag. 

En weet je, misschien ontdek je t� dens het uitproberen van een nieuwe sport wel een nieuw 
talent van jezelf. Gelukkig kan de Gorcum Sportmaand doorgaan en kunnen jullie lekker sporten 
met elkaar. Dus haal de sportkleding uit de kast, schr� f je in, ontdek nieuwe sporten en zorg dat 
jouw school de sportiefste school van Gorinchem wordt!

Ik hoor het je zeggen: ‘maar wat kan ik dan doen?’ Nou, t� dens de Gorcum Sportmaand is er heel 
veel te doen. Helaas mag ik niet meer meedoen met Sjors Sportief uit dit boekje. Ze zeggen dat 
ik te oud ben en het speciaal voor jullie is bedoeld. Maar gelukkig staat er op 
www.gorinchembeweegt.nl ook heel veel sportaanbod voor je 
ouders en m� . Je kunt b� voorbeeld een les atletiek, aikido, badminton, 
basketbal, karate, hockey, handbal, voetbal of waterpolo proberen. En 
er is zelfs nog veel meer om uit te proberen. 

Check snel dit mooie boekje! Welke sporten j�  kunt uitproberen en 
schr� f je in! 

Heel veel sportplezier toegewenst,

Wethouder Sport - Joost van der Geest



Afgelopen sportseizoen heeft het 
coronavirus de wereld flink op zijn kop 
gezet. Scholen gingen dicht, sporten 
mocht even niet meer en we bleven met 
z’n allen zoveel mogelijk thuis. Gelukkig 
gaat het al stukken beter en kunnen 
jullie weer lekker met je vriendjes en 
vriendinnetjes spelen en mogen jullie 
ook weer naar school en de sportclub. Dit 
komt omdat iedereen zich goed aan de 
coronamaatregelen heeft gehouden. Het 
is belangrijk dat we dit ook blijven doen! 

De sportverenigingen in Gorinchem 
hebben daarom hun best gedaan om 
het sportaanbod tijdens de Gorcum 

Sportmaand zo leuk mogelijk te maken 
voor jullie! 

Dit boekje is gemaakt voor de 
zomervakantie. We kunnen nu 
niet zeggen wat wel en niet kan 
in september. Daarom is het extra 
belangrijk dat je Sjors Sportief op 
www.gorinchembeweegt.nl goed 
in de gaten houdt. Daar vind je het 
programma en lees je het laatste nieuws 
over coronamaatregelen die dan nodig 
zijn. 

En let goed op elkaar! Want alleen 
samen krijgen we corona onder controle. 

Gorcum 
sportmaand 
& corona

kijk regelmatig op www.rivm.nl zodat je up-to-date blijft
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Zo doe je mee (stappenplan voor je ouders) 

Blader door dit boekje en kies je activiteit(en)
Zoek naar leuke activiteiten in dit boekje, er is geen limiet! Kleur het witte hartje  b�  de 
activiteiten die j�  interessant vindt, zodat je gemakkel� k alles terug kunt vinden.

Schr� f je kind(eren) in
Inschr� ven voor activiteiten kan via de Sjors Sportief App en 
op www.sportingorinchem.nl. Op de homepage vul je eerst je 
woonplaats in. Daarna klik je op ‘Inschr� ven’. 

Tip: vul vooraf een favorietenl� stje in 
Soms gaat het snel met de inschr� vingen. Daarom is het slim 
om alvast een favorietenl� stje aan te maken op de website. 
Dan staan die activiteiten al klaar als de inschr� ving open gaat.

Scan de QR-code voor meer informatie 
B�  elke activiteit staat een QR-code. Als je die scant, kr� g je meer informatie over de 
activiteit. Of over de organisatie die deze activiteit aanbiedt.

Schr� f meerdere kinderen in één keer in 
Zoek alle activiteit(en) – ook voor andere kinderen – en voeg ze toe aan het inschr� fmandje

Soms is een activiteit vol. Daarvoor kun je je kind(eren) dan niet meer inschr� ven. Vaak is 
er nog wel een wachtl� st. De activiteit vindt mogel� k op een later moment plaats. Hierover 
ontvang je later bericht.

Koppel de gegevens van je kind(eren) aan de betreffende activiteit
Liggen alle gekozen activiteiten in je inschr� fmandje? Ga dan door en koppel de 
activiteit(en) eenvoudig aan het juiste kind. 
Dan weet de aanbieder van de activiteit wie er komt. 

Verreken eventuele kosten via de website 
Soms moet je voor een activiteit betalen. Dat gebeurt alt� d via de 
website. Kinderen hoeven dus nooit geld mee te nemen naar een 
activiteit.

Na je inschr� ving kr� g je alt� d een bevestiging 
per mail. Heb je die niet ontvangen? 
Check je ongewenste mail! Grote kans dat-
ie daar staat.
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Dan weet de aanbieder van de activiteit wie er komt. Dan weet de aanbieder van de activiteit wie er komt. Dan weet de aanbieder van de activiteit wie er komt. Dan weet de aanbieder van de activiteit wie er komt. Dan weet de aanbieder van de activiteit wie er komt. Dan weet de aanbieder van de activiteit wie er komt. 

Verreken eventuele kosten via de website Verreken eventuele kosten via de website Verreken eventuele kosten via de website 
Soms moet je voor een activiteit betalen. Dat gebeurt alt� d via de Soms moet je voor een activiteit betalen. Dat gebeurt alt� d via de Soms moet je voor een activiteit betalen. Dat gebeurt alt� d via de Soms moet je voor een activiteit betalen. Dat gebeurt alt� d via de Soms moet je voor een activiteit betalen. Dat gebeurt alt� d via de Soms moet je voor een activiteit betalen. Dat gebeurt alt� d via de Soms moet je voor een activiteit betalen. Dat gebeurt alt� d via de Soms moet je voor een activiteit betalen. Dat gebeurt alt� d via de 
website. Kinderen hoeven dus nooit geld mee te nemen naar een website. Kinderen hoeven dus nooit geld mee te nemen naar een website. Kinderen hoeven dus nooit geld mee te nemen naar een website. Kinderen hoeven dus nooit geld mee te nemen naar een website. Kinderen hoeven dus nooit geld mee te nemen naar een 

Na je inschr� ving kr� g je alt� d een bevestiging Na je inschr� ving kr� g je alt� d een bevestiging 
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Acrogym is een sport waarb�  gewerkt wordt in tweetallen of drietallen. Het grote verschil met 
turnen is dat je samen moet werken. Je moet op elkaar kunnen bouwen letterl� k en fi guurl� k. 
Samen werk je aan een mooie oefening op muziek die bestaat uit dans en acro-elementen. 

Naast de elementen in teamverband hebben we in de les ook ruimte voor turnelementen die de 
acro-oefening aanvullen. Neem snel een k� kje op de website van Sjors Sportief en bek� k ons 
aanbod qua lesdagen en lest� den. Tot snel!

Groep 3 t/m 8
Schr� f je in op www.sportingorinchem.nl en w�  nemen 
contact met je op om datums en t� den met je af te 
stemmen. Doen dus!

Onbeperkte inschr� vingen mogel� k en dit is gratis

Gymnastiekvereniging OKK GorinchemGymnastiekvereniging OKK Gorinchem

ACROGYM

Gorinchem

Locatie: Sportpunt W� dschild
Traverse 20, Gorinchem
Esmay Kieboom
activiteiten@okkgorinchem.nl 
www.okkgorinchem.nl

6
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Wat is Aikido? Aikido is een moderne kr� gskunst zonder rivaliteit of competitie.

Aikido is een combinatie van fysieke en mentale training waarb�  je zelfvertrouwen creëert 
en respect voor jezelf en anderen. Als je aikido beoefent leer je je doorzettingsvermogen 
ontwikkelen en beter samenwerken.

Aikido is aantrekkel� k vanwege de sportiviteit en bereikbaarheid voor iedereen: ongeacht 
leeft� d, geslacht of atletisch vermogen.

Groep 7 en 8 > Kies een datum
23-09-2021 van 17:00 tot 18:00u
30-09-2021 van 17:00 tot 18:00u
07-10-2021 van 17:00 tot 18:00u

Kom in je aikido- of judopak, of jogging/ trainingbroek 
met t-shirt

Onbeperkte inschr� vingen mogel� k en dit is gratis

Aikido Groene HartAikido Groene Hart

AIKIDO

GORINCHEM

Locatie: Sporthal Van Rappardhal
W� nkoperstraat 5, Gorinchem
Christiaan Kuilman
christiaan.kuilman@gmail.com 
https://aikidogroenehart.nl



8

Kom genieten en maak kennis met atletiek. T� dens de training maak je op een leuke w� ze kennis 
met de onderdelen van deze sport. 

Kom gerust een aantal keren meetrainen om te zien of deze sport iets voor jou is.

Groep 2 t/m 5 > Kies een datum
24-09-2021 van 17:30 tot 18:30u
01-10-2021 van 17:30 tot 18:30u
08-10-2021 van 17:30 tot 18:30u
15-10-2021 van 17:30 tot 18:30u

Groep 6 t/m 8 > Kies een datum
22-09-2021 van 18:00 tot 19:00u
29-09-2021 van 18:00 tot 19:00u
06-10-2021 van 18:00 tot 19:00u
13-10-2021 van 18:00 tot 19:00u

Onbeperkte inschr� vingen mogel� k en dit is gratis

Atletiek en Triatlonvereniging TyphoonAtletiek en Triatlonvereniging Typhoon

ATLETIEK

Gorinchem

Locatie: Sportpark Molenvliet
Grote Schelluinsekade 22, Gorinchem
Mascha Ratten
tcb@avtyphoon.nl 
www.avtyphoon.nl
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Een gezellige en open vereniging waar iedereen kan komen badmintonnen. 
Je kan er terecht om de sport te leren en als je al kan badmintonnen, kun je b�  ons verder trainen 
om je kwaliteiten alleen maar beter te maken.

W�  geven training met gecertifi ceerde training en als je wilt kun je meedoen aan de offi ciële 
bondscompetitie. We organiseren toernooien, feestjes en tal van andere activiteiten.

Al met al een vereniging waar genoeg te doen en te 
beleven valt, maar vooral lekker badmintonnen.

Groep 4 t/m 8 > 4 proefl essen
Les 1: 22-09-2021 van 17:00 tot 18:00u
Les 2: 29-09-2021 van 17:00 tot 18:00u
Les 3: 06-10-2021 van 17:00 tot 18:00u
Les 4: 13-10-2021 van 17:00 tot 18:00u

Rackets hebben w�  te leen voor beginners

Onbeperkte inschr� vingen mogel� k en dit is gratis

Badmintonclub RaptimBadmintonclub Raptim

BADMINTON

Gorinchem

Locatie: De Oosterbliek
Doctor H.B. Wiardi Beckmanplein 60, Gorinchem
Roy de Wit
jeugd@bcraptim.nl 
http://bcraptim.nl
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L� kt het je leuk om enkele keren met ons mee te Basketballen?

Kom dan naar ons en doe lekker mee! 

Groep 3 t/m 5 > 4 Proefl essen
Les 1: 20-09-2021 van 18:00 tot 19:00u
Les 2: 27-09-2021 van 18:00 tot 19:00u
Les 3: 04-10-2021 van 18:00 tot 19:00u
Les 4: 11-10-2021 van 18:00 tot 19:00u

Groep 6 t/m 8 > 4 Proefl essen op r� 
Les 1: 20-09-2021 van 18:00 tot 19:00u
Les 2: 27-09-2021 van 18:00 tot 19:00u
Les 3: 04-10-2021 van 18:00 tot 19:00u
Les 4: 11-10-2021 van 18:00 tot 19:00u

Onbeperkte inschr� vingen mogel� k en dit is gratis

Gorinchem Basketball (GOBA)Gorinchem Basketball (GOBA)

BASKETBAL

GORINCHEM

Locatie: Sporthal De Oosterbliek
Dr. H.B. Wiardi Beckmanplein 60, Gorinchem
Cor van der Wel
info@goba.nu 
www.goba.nu



11

Elke dinsdag 17:15 uur geven w�  CrossFit kids.

45min spelenderw� s aanleren van bewegingen. 

L� kt het je leuk om eens een keertje met ons mee te doen?

Groep 2 t/m 8
Schr� f je in op www.sportingorinchem.nl en w�  nemen 
contact met je op om datums en t� den met je af te 
stemmen. Doen dus!

Maximaal 12 inschr� vingen per activiteit en dit kost € 5,00

CrossFit GorinchemCrossFit Gorinchem

CROSSFIT

Gorinchem

Locatie: CrossFit Gorinchem
Schelluinsevliet 17/19, Gorinchem
Dirkjan
Contact@crossfi tgorinchem.nl 
www.crossfi tgorinchem.nl
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DANS

Klassiek ballet
Balletschool Papillon biedt diverse lessen aan voor jong en 
oud. 

Klassiek ballet voor 4 t/m 9 jaar. Popdance vanaf 7 jaar. Fit 
and Fun voor volwassenen.

Groep 1 > 4 weken op r� 
Start: 22-09-2021 van 14:00 tot 14:45u

Groep 2 > 4 weken op r� 
Start: 22-09-2021 van 14:45 tot 15:45u

Onbeperkte inschr� vingen mogel� k en dit is gratis

gorinchem

Locatie: balletstudio sporthal De oosterbliek
Wiardi Beckmanplein 60, gorinchem
Anja Rietveld
balletschoolpapillon@gmail.com 
www.balletschoolpapillon.com

balletschool Papillonballetschool Papillon

Popdance
Balletschool Papillon biedt diverse lessen aan voor jong en 
oud. 

Klassiek ballet voor 4 t/m 9 jaar. Popdance vanaf 7 jaar. Fit 
and Fun voor volwassenen.

Groep 3 t/m 6 > 4 weken op r� 
Start: 22-09-2021 van 16:00 tot 17:00u

Groep 6 t/m 8 > 4 weken op r� 
Start: 22-09-2021 van 17:00 tot 18:00u

Onbeperkte inschr� vingen mogel� k en dit is gratis
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Wil j�  ook graag turnen, dansen of alt� d al willen zingen, acteren?? 

Kom dan b�  de gezelligste club uit de buurt. b�  de O.D.I. staat plezier hebben in je sport voorop. 

Samen met je vrienden/vriendinnen je sport beoefenen is heel belangr� k. geen druk, geen 
wedstr� den, gewoon sportief turnen, dansen en musical beoefenen. 

Samen leer je meer en kan je meer.

Groep 3 t/m 8 > 3 proefl essen
Les 1: 22-09-2021 van 19:00 tot 20:00u
Les 2: 29-09-2021 van 19:00 tot 20:00u
Les 3: 06-10-2021 van 19:00 tot 20:00u

Onbeperkte inschr� vingen mogel� k en dit is gratis

gymnastiek vereniging O.D.I.gymnastiek vereniging O.D.I.

DANS

Vuren

Locatie: De Koels
Molenlaan 17, Vuren
Karla van Heumen
secretaris-odi@hotmail.com 
Geen website
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Danslessen voor jong en oud! Voor het les rooster check onze website www.larizzdancestudio.nl 

L� kt het je leuk om eens een keertje met ons mee te doen? Het is erg leuk, dat beloven we je! 

Sch� f je samen met een van je ouders in via Sjors en dan zien we je snel :) 

Groep 1 t/m 8
Schr� f je in op www.sportingorinchem.nl en w�  nemen 
contact met je op om datums en t� den met je af te 
stemmen. Doen dus!

Onbeperkte inschr� vingen mogel� k en dit is gratis

LaRizz Dance StudioLaRizz Dance Studio

DANS

Gorinchem

Locatie: LaRizz Dance Studio
W� nkoperstraat 5a, Gorinchem
Larissa Bakker
info@larizzdancestudio.nl 
www.larizzdancestudio.nl
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DANS

Breakdance
Deze dansles bestaat uit het kennismaken met de 
basismoves uit de Breakdance-wereld, welke op een 
duidel� ke en speelse manier worden aangeleerd. De 
leerlingen leren verschillende stoere tricks en het principe 
”freestylen”, waarin ze allemaal een voor een hun beste 
dansmoves laten zien. Er wordt hierb�  gewerkt aan 
zelfvertrouwen en een eigen identiteit en st� l in Breakdance.

Groep 3 t/m 5 > Kies een datum
21-09-2021 van 18:00 tot 19:00u
28-09-2021 van 18:00 tot 19:00u

Groep 3 t/m 8 > Kies een datum
25-09-2021 van 10:30 tot 11:30u
02-10-2021 van 10:30 tot 11:30u

Maximaal 6 inschr� vingen per activiteit en dit is gratis

Gorinchem

Locatie: ROOTS Dance Studio
Franklinweg 5, Gorinchem
Karen Papo
info@rootsdancestudio.nl 
www.rootsdancestudio.nl

ROOTS Dance StudioROOTS Dance Studio

Hiphop
Een pittige, energieke en stoere Hiphop les voor jongens 
en meisjes vanaf 9 jaar. T� dens deze les wordt de basis 
van Hiphop/Streetdance bewegingen aangeleerd op 
vrol� ke en energieke w� ze. T� dens deze les leer je naast 
basisbewegingen ook een choreografi e.

Groep 6 t/m 8 > Kies een datum
20-09-2021 van 17:00 tot 18:00u
22-09-2021 van 16:30 tot 17:30u
27-09-2021 van 17:00 tot 18:00u
29-09-2021 van 16:30 tot 17:30u

Maximaal 10 inschr� vingen per activiteit en dit is gratis
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DANS

Kids Dance
T� dens deze les introduceren we de basis van verschillende 
dansst� len op een speelse manier aan de jongste dansers 
en danseresjes van Gorinchem en omstreken. Deze lessen 
staan in het teken van het ontwikkelen van de motoriek, 
muzikaliteit en algemene dansante vorming.

Groep 1 en 2 > Kies een datum
22-09-2021 van 14:45 tot 15:30u
29-09-2021 van 14:45 tot 15:30u

Groep 3 t/m 5 > Kies een datum
22-09-2021 van 15:30 tot 16:30u
29-09-2021 van 15:30 tot 16:30u

Maximaal 6 inschr� vingen per activiteit en dit is gratis

Gorinchem

Locatie: ROOTS Dance Studio
Franklinweg 5, Gorinchem
Karen Papo
info@rootsdancestudio.nl 
www.rootsdancestudio.nl

ROOTS Dance StudioROOTS Dance Studio

Klassiek Ballet
Met lichte, sierl� ke bewegingen en lange l� nen voel je je 
t� dens deze dansles een échte prins(es). Hoewel het al 
eeuwen bestaat is Klassiek Ballet zeker niet ouderwets! 
Sierl� ke bewegingen worden afgewisseld met draaien en 
sprongen vol energie. De balletlessen z� n afwisselend, er 
wordt zowel aan de barre als in het midden gedanst.

Groep 3 t/m 8 > Kies een datum
21-09-2021 van 18:00 tot 19:00u
28-09-2021 van 18:00 tot 19:00u

Maximaal 10 inschr� vingen per activiteit en dit is gratis
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DANS

Modern
B�  Modern gaan techniek en lenigheid hand in hand met het 
uiten van een bepaald gevoel of een bepaalde emotie. Onder 
begeleiding van rustige, artistieke of soms commerciële 
muziek worden leerlingen uitgedaagd om met het hart te 
dansen. T� dens deze les wordt gewerkt aan de basis van de 
diverse technieken en het ontwikkelen van kracht, lenigheid 
en zelfexpressie.

Groep 7 en 8 > Kies een datum
20-09-2021 van 18:30 tot 19:30u
27-09-2021 van 18:30 tot 19:30u

Maximaal 10 inschr� vingen per activiteit en dit is gratis

Gorinchem

Locatie: ROOTS Dance Studio
Franklinweg 5, Gorinchem
Karen Papo
info@rootsdancestudio.nl 
www.rootsdancestudio.nl

ROOTS Dance StudioROOTS Dance Studio

Streetdance
Streetdance is een verzamelnaam voor alle straatst� len en is 
vergel� kbaar met de Hiphop lessen. Een stoere en energieke 
dansles voor jongens en meiden van verschillende leeft� den.

Groep 3 t/m 5 > Kies een datum
25-09-2021 van 09:30 tot 10:30u
02-10-2021 van 09:30 tot 10:30u

Groep 7 en 8 > Kies een datum
25-09-2021 van 10:30 tot 11:30u
02-10-2021 van 10:30 tot 11:30u

Maximaal 10 inschr� vingen per activiteit en dit is gratis
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B�  Popping wordt op het ritme van de muziek verschillende bewegingen en poses gemaakt die 
gebaseerd z� n op een dansende robot.  

Een energieke en stoere dansles speciaal voor jongens en meiden. In deze les staat improviseren 
en het ontdekken van eigen bewegingen centraal.

w

Groep 3 t/m 6 > Kies een datum
22-09-2021 van 16:30 tot 17:30u
29-09-2021 van 16:30 tot 17:30u

Groep 7 en 8 > Kies een datum
22-09-2021 van 17:30 tot 18:30u
29-09-2021 van 17:30 tot 18:30u

Kom in comfortabele kleding en sport-/gymschoenen 
waar buiten niet op gelopen wordt.

Maximaal 10 inschr� vingen per activiteit en dit is gratis

ROOTS Dance StudioROOTS Dance Studio

DANS | POPPING

Gorinchem

Locatie: ROOTS Dance Studio
Franklinweg 5, Gorinchem
Karen Papo
info@rootsdancestudio.nl 
www.rootsdancestudio.nl
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Alt� d al willen Freerunnen? Dit is je kans! In de lessen leer je klimmen, springen en natuurl� k 
fl ips. Hiervoor gebruiken w�  de gaafste materialen denk aan Airtracks, kasten, Matten en nog 
veel meer. 
B�  Tantum Freerunning doet iedereen ze best om op z� n eigen niveau een stapje verder te 
komen. Op vr� dag z� n er nu ook lessen in Gorinchem gestart, zodat j�  ook mee kunt doen! 

Geef je snel op voor 2 gratis proefl essen.

Groep 3 t/m 5 > Kies een datum
24-09-2021 van 16:00 tot 16:55u
01-10-2021 van 16:00 tot 16:55u
08-10-2021 van 16:00 tot 16:55u

Groep 6 t/m 8 > Kies een datum
24-09-2021 van 17:00 tot 17:55u
01-10-2021 van 17:00 tot 17:55u
08-10-2021 van 17:00 tot 17:55u

Groep 8 > Kies een datum
24-09-2021 van 18:00 tot 18:55u
01-10-2021 van 18:00 tot 18:55u

Maximaal 20 inschr� vingen per activiteit en dit is gratis

Tantum FreerunningTantum Freerunning

FREERUNNING

Dalem

Locatie: Gymzaal de Elzenhof
Irenelaan 40, Dalem
Rutger Schipper
info@team-tantum.nl 
www.tantumfreerunning.nl
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B�  freerunning is het de bedoeling om op een zo’n creatief mogel� ke manier over obstakels te 
bewegen. Hiermee ontwikkel je een ultiem gevoel van vr� heid, lichaamscontrole en kracht.

Iedereen begint met de basis en wanneer je die goed beheerst kun je de lat zo hoog leggen als 
je zelf wilt. De trainingen worden dan ook gegeven op verschillende niveaus door elkaar heen. 
Kom je gezellig meedoen? 

Neem snel een k� kje op de website van Sjors Sportief 
en bek� k ons aanbod qua lesdagen en lest� den. Tot 
snel!

Groep 4 t/m 8
Schr� f je in op www.sportingorinchem.nl en w�  nemen 
contact met je op om datums en t� den met je af te 
stemmen. Doen dus!

Onbeperkte inschr� vingen mogel� k en dit is gratis

Gymnastiekvereniging OKK GorinchemGymnastiekvereniging OKK Gorinchem

FREERUNNING

Gorinchem

Locatie: Sportpunt W� dschild
Traverse 20, Gorinchem
Esmay Kieboom
activiteiten@okkgorinchem.nl 
www.okkgorinchem.nl
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GYM

Gymles voor jongens
In deze lessen leer je de basiselementen van het turnen. 
We starten alt� d met een goede warming-up, waarb�  je 
werkt aan je spierkracht, lenigheid en conditie. Daarna 
leer je turnen op de verschillende onderdelen zoals vloer, 
voltige, ringen, sprong, brug met gel� ke leggers en rekstok. 
De oefeningen worden op jouw niveau aangeboden, zodat 
iedereen op een eigen tempo kan groeien en ontwikkelen. 
W�  z� n er vooral om samen met je te ontdekken wat je al 
kan en nog kan leren! Kom je ook gezellig mee gymmen? 

Groep 3 t/m 8 > Jongens
Schr� f je in op www.sportingorinchem.nl en w�  
nemen contact met je op om datums en t� den 
met je af te stemmen. Doen dus!

Onbeperkte inschr� vingen mogel� k en dit is gratis

Gorinchem

Locatie: Sportpunt W� dschild
Traverse 20, Gorinchem
Esmay Kieboom
activiteiten@okkgorinchem.nl 
www.okkgorinchem.nl

Gymnastiekvereniging OKK GorinchemGymnastiekvereniging OKK Gorinchem

Gymles voor meisjes
In deze lessen leer je de basiselementen van het turnen. 
We starten alt� d met een goede warming-up, waarb�  je 
werkt aan je spierkracht, lenigheid en conditie. Daarna leer 
je turnen op de verschillende onderdelen zoals brug, balk, 
vloer en sprong. De oefeningen worden op jouw niveau 
aangeboden, zodat iedereen op een eigen tempo kan 
groeien en ontwikkelen. W�  z� n er vooral om samen met 
je te ontdekken wat je al kan en nog kan leren! Kom je ook 
gezellig mee gymmen? 

Groep 3 t/m 8 > Meisjes
Schr� f je in op www.sportingorinchem.nl en w�  
nemen contact met je op om datums en t� den 
met je af te stemmen. Doen dus!

Onbeperkte inschr� vingen mogel� k en dit is gratis
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GYM | PEUTERS & KLEUTERS

Peutergym
Vind je het leuk om te klimmen, klauteren, hollen of te rollen? 
Bek� k je de wereld graag op z� n kop? Of is dit allemaal 
juist een uitdaging voor je? Kom dan meedoen met een 
uurtje gymmen. T� dens onze peuteruurtjes maak je kennis 
met alle grondvormen van bewegen. Deze vormen worden 
spelenderw� s en themagericht aangeboden. 
Kom je gezellig mee klimmen, balanceren, rollen, duikelen, 
zwaaien, of springen?

Groep 1
Schr� f je in op www.sportingorinchem.nl en w�  
nemen contact met je op om datums en t� den 
met je af te stemmen. Doen dus! 

Onbeperkte inschr� vingen mogel� k en dit is gratis

Gorinchem

Locatie: Sportpunt W� dschild
Traverse 20, Gorinchem
Esmay Kieboom
activiteiten@okkgorinchem.nl 
www.okkgorinchem.nl

Gymnastiekvereniging OKK GorinchemGymnastiekvereniging OKK Gorinchem

Kleutergym
Vind je het leuk om te klimmen, klauteren, hollen of te rollen? 
Bek� k je de wereld graag op z� n kop? Of is dit allemaal juist 
een uitdaging voor je? Kom dan meedoen met een uurtje 
gymmen.
T� dens onze kleuteruurtje maak je kennis met alle 
grondvormen van bewegen. Deze vormen worden 
spelenderw� s en themagericht aangeboden. 
Kom je gezellig mee klimmen, balanceren, rollen, duikelen, 
zwaaien, of springen? 

Groep 1 en 2
Schr� f je in op www.sportingorinchem.nl en w�  
nemen contact met je op om datums en t� den 
met je af te stemmen. Doen dus!

Onbeperkte inschr� vingen mogel� k en dit is gratis
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Handbal? ja leuk!. Kom j�  meedoen? Je kunt 3 x meedoen met een hele leuke training. Je maakt 
vrienden en kunt ontdekken hoeveel plezier je hebt met al die leuke handbalspelletjes. 
Heb je 3x meegedaan? Dan mag je ook deelnemen aan de Handbal Quiz op 11 oktober. Tussen 
17 uur en 19:30 uur doe je allerlei leuke spelletjes en activiteiten. We zorgen voor wat lekkers te 
eten.
+ je maakt vrienden
+ je hebt leuke begeleiders
+ je maakt kennis met onze mascotte
+ je maakt kans op een echte handbal

Groep 3 en 4 > 4 weken op r� 
Start: 20-09-2021 van 17:00 tot 18:00u

Groep 5 en 6 > 4 weken op r� 
Start: 20-09-2021 van 18:30 tot 19:30u

Groep 7 en 8 > 4 weken op r� 
Start: 20-09-2021 van 19:00 tot 20:00u

Locatie is onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Onbeperkte inschr� vingen mogel� k en dit is gratis

Handbal Gorinchem AchillesHandbal Gorinchem Achilles

HANDBAL

Gorinchem

Locatie: Heerenlaantje
‘t Heeren laantje 18, Gorinchem
Cora de Cock
cdecock66@gmail.com 
handbalgorinchem.nl
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Rapid zoekt nieuwe leden! Sluit je aan b�  de leukste sportclub van Gorinchem e.o.

Rapid organiseert Rapid Open Trainingen voor jongens en meisjes van 5 tot 18 jaar die kennis 
willen komen maken met hockey. 

Onze Hockeyschool zal je wegw� s maken met onze hockeysport t� dens een leuke hockey clinic.

Groep 2 t/m 8 > Kies een datum
22-09-2021 van 15:30 tot 16:30u
29-09-2021 van 15:30 tot 16:30u
06-10-2021 van 15:30 tot 16:30u

Trek je sportkleding aan met sportschoenen (liefst met 
nopjes), hockeysticks beschikbaar en bitjes gratis!

Onbeperkte inschr� vingen mogel� k en dit is gratis

G.H.C. RapidG.H.C. Rapid

HOCKEY

Gorinchem

Locatie: G.H.C. Rapid
Bataafsekade 16, Gorinchem
Inge Burg
hockeyschool@rapidmills.nl 
www.rapidmills.nl



Gorinchembeweegt #Gorcumsportmaand#Gorcumsportmaand

Deel jouw sportfoto of video met 
#Gorcumsportmaand of tag Gorinchem Beweegt 
en maak kans op een mooi gevulde goodiebag!

SPORTAANBOD VOOR IEDEREEN! 
Gratis proeflessen

Bekijk het volledige overzicht van 

het sportaanbod & meld je direct 

en eenvoudig aan via 

www.gorinchembeweegt.nl.

GORCUM
SPORTMAAND

SCHRIJF JE IN!SCHRIJF JE IN!

18 september t/m
 17 oktober 2021



SNS Street Soccer
& Sportpunt Periode tussenherfst- & mei-vakantie

w w w . g o r i n c h e m b e w e e g t . n l

Stalkaarsen

Gildenwijk

Haarwijk

Lingewijk

Laag Dalem

Dalem

Hoog Dalem

Wijd-
schild

Binnenstad

Gorinchem Oost

Maandag - Sportpunt
Locatie: CBS Samen Onderweg (v. Goudoeverstr.)
14.45-16.15 vanaf 2 jaar* t/m groep 8
   
Dinsdag - Sportpunt
Locatie: Sporthal van Rappardhal
14.30-15.30 vanaf 2 jaar* t/m groep 4
15.30-16.30 groep 5 t/m 8

Woensdag - SNS Street Soccer
Locatie: Sporthal van Rappardhal
14.30 - 16.30 vanaf groep 7 (10+)

Maandag - Sportpunt
Locatie: Brede school Schuttersplein
14.45 - 15.45 vanaf 2 jaar* t/m groep 5
15.45 - 16.45 groep 5 t/m 8

Woensdag - Sportpunt
Locatie: Gymzaal dr. Hiemstralaan
14.00 - 15.00 vanaf 2 jaar* t/m groep 4
15.00 - 16.00 groep 5 t/m 8

Gildenwijk

Stalkaarsen

Dinsdag - SNS Street Soccer
Locatie: Brede school Schuttersplein
14.45 - 16.30 vanaf groep 7 (10+)

Donderdag - Sportpunt
Locatie: Gymzaal Johan van Egmondstraat
14.00 - 15.00 vanaf 2 jaar* t/m groep 5
15.00 - 16.00 groep 5 t/m 8

Haarwijk

Maandag - Sportpunt
Locatie: Sporthal de Oosterbliek
15.15 - 16.30 vanaf 2 jaar* t/m groep 8

Woensdag - Sportpunt
Locatie: De Elzenhof
14.45 - 16.00 vanaf 2 jaar* t/m groep 8

Donderdag - SNS Street Soccer
Locatie: Sporthal de Oosterbliek
15.15 - 16.45 vanaf groep 7 (10+)

Gorinchem-Oost

Wijdschild

Donderdag - Sportpunt
Locatie: Jenaplan school (gymzaal)
14.45 - 16.30 vanaf 2 jaar* t/m groep 8

Dinsdag - SNS Street Soccer
Locatie: Gymzaal H. de Ruyterstraat
15.15 - 16.45 vanaf groep 7 (10+)

Woensdag - Sportpunt
Locatie: Gymzaal H. de Ruyterstraat
15.00 - 16.00 vanaf 2 jaar* t/m groep 5
16.00 - 17.00 groep 5 t/m 8

Lingewijk

Dinsdag - Sportpunt
Locatie: Gymzaal Heerenlaantje
15.00 - 16.00 vanaf 2 jaar* t/m groep 5
16.00 - 17.00 groep 5 t/m 8

Woensdag - SNS Street Soccer
Locatie: Gymzaal Heerenlaantje 
15.00 - 16.30 vanaf groep 7 (10+)

Binnenstad

Gratis!
Kom na schooltijd langs bij SNS
Street Soccer of de Sportpunten
en doe gezellig mee! Je hoeft je niet 
op te geven, iedereen is welkom!
Tijdens schoolvakanties zijn we 
gesloten!

* Kinderen zijn vanaf 2 jaar welkom op de Sportpunten! U bent 
als ouder welkom om samen met uw kind te bewegen!



SNS Street Soccer
& Sportpunt Periode tussenmei- & herfst-vakantie

w w w . g o r i n c h e m b e w e e g t . n l

Stalkaarsen

Gildenwijk

Haarwijk

Lingewijk

Laag Dalem

Dalem

Hoog Dalem

Wijd-
schild

Binnenstad

Gorinchem Oost

Maandag - Sportpunt
Locatie: CBS Samen Onderweg (v. Goudoeverstr.)
14.45-16.15 vanaf 2 jaar* t/m groep 8
   
Dinsdag - Sportpunt
Locatie: Schoolpleinen Gildenplein
14.30-16.30 vanaf 2 jaar* t/m groep 8

Woensdag - SNS Street Soccer
Locatie: Speelveld Snijderstraat
14.30 - 16.30 vanaf groep 7 (10+)

Maandag - Sportpunt
Locatie: Schoolplein Samen Onderweg
14.45 - 16.15 vanaf 2 jaar* t/m groep 8

Woensdag - Sportpunt
Locatie: Schoolplein Rotonde
14.00 - 15.30 vanaf 2 jaar* t/m groep 8

Gildenwijk

Stalkaarsen

Dinsdag - SNS Street Soccer
Locatie: Cruyff  Court
15.00 - 16.30 vanaf groep 7 (10+)

Donderdag - Sportpunt
Locatie: Schoolplein Anne Frank
14.00 - 15.30 vanaf 2 jaar* t/m groep 8

Haarwijk

Maandag - Sportpunt
Locatie: Park ‘t Haagje
15.15 - 16.30 vanaf 2 jaar* t/m groep 8

Woensdag - Sportpunt
Locatie: Merweplein (achterkant)
14.45 - 16.00 vanaf 2 jaar* t/m groep 8

Donderdag - SNS Street Soccer
Locatie: GJS kunstgrasveld
15.15 - 16.45 vanaf groep 7 (10+)

Gorinchem-Oost

Wijdschild

Donderdag - Sportpunt
Locatie: Jenaplan school (schoolplein)
14.45 - 16.30 vanaf 2 jaar* t/m groep 8

Dinsdag - SNS Street Soccer
Locatie: Speeltuinvereniging Lingewijk
15.15 - 16.30 vanaf groep 7 (10+)

Woensdag - Sportpunt
Locatie: Speeltuinvereniging Lingewijk
15.00 - 16.30 vanaf 2 jaar* t/m groep 8

Lingewijk

Dinsdag - Sportpunt
Locatie: Schoolplein De Tweemaster
15.00 - 16.00 vanaf 2 jaar* t/m groep 5
16.00 - 17.00 groep 5 t/m 8

Woensdag - SNS Street Soccer
Locatie: Speelplein Dalemwal 
15.00 - 16.30 vanaf groep 7 (10+)

Binnenstad

Gratis!

* Kinderen zijn vanaf 2 jaar welkom op de Sportpunten! U bent 
als ouder welkom om samen met uw kind te bewegen!

Kom na schooltijd langs bij SNS
Street Soccer of de Sportpunten
en doe gezellig mee! Je hoeft je niet 
op te geven, iedereen is welkom!
Tijdens schoolvakanties zijn we 
gesloten!
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tekenwinnaar sjors sportief

Roos Rikkers 
11 jaar!

Op de voorkant van het boekje in de Gorcum Sportmaand pr� kt een prachtige tekening van Roos 
Rikkers (11 jaar) uit groep 7 van CBS de Tamboer� n. Z�  heeft deze tekening speciaal hiervoor 
ontworpen. Roos haar grootste hobby is tekenen en doet dit vaak op haar kamer of buiten om 
dingen na te tekenen. 

Roos vindt het erg cool dat haar tekening is uitgekozen voor het Gorcum Sportmaand boekje. 
Zelf  doet ze veel aan buitenspelen en vindt het dan leuk om te voetballen of te badmintonnen. 

Sporten is voor Roos erg belangr� k, want het is gezond voor je en je maakt meer vrienden. 
T� dens de Gorcum Sportmaand gaat Roos deelnemen en 
kennismaken met verschillende sporten.

Kom j�  ook meedoen en spot j�  onze winnaar Roos b�  een van de 
activiteiten?
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Iedere donderdagavond vanaf 19:00 uur ben je welkom om alleen of samen met je vrienden/
familie een potje Jeu de Boules te spelen b�  pétanque vereniging Les Boulistes. 

Schr� f je in; alleen of met anderen. Je mag iedereen meenemen! 
Boules kun je b�  ons lenen.

À bientôt!

Groep 5 t/m 8 > 8 proefl essen
Les 1: 23-09-2021 van 19:00 tot 21:00u
Les 2: 30-09-2021 van 19:00 tot 21:00u
Les 3: 07-10-2021 van 19:00 tot 21:00u
Les 4: 14-10-2021 van 19:00 tot 21:00u
Les 5: 21-10-2021 van 19:00 tot 21:00u
Les 6: 29-10-2021 van 19:00 tot 21:00u
Les 7: 04-11-2021 van 19:00 tot 21:00u
Les 8: 11-11-2021 van 19:00 tot 21:00u

Maximaal 50 inschr� vingen per activiteit en dit is gratis

Club de Pétanque ‘’Les Boulistes’’Club de Pétanque ‘’Les Boulistes’’

JEU DE BOULES

Gorinchem

Locatie: Club de Pétanque Les Boulistes
Bataafsekade 4a, Gorinchem
Jobbi Schefferlie
schefferlie.jj@gmail.com 
www.lesboulistes.nl
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Shaolin Kempo is een vechtsport. B�  de vereniging ligt de nadruk op zelfverdediging. T� dens 
de lessen Shaolin Kempo leer je te verdedigen met je handen en voeten: maar ook afweren, 
klemmen, st� lfi guren met en zonder wapens, stoottechnieken, traptechnieken en sparren met en 
zonder wapens. 
B�  Kuen Way doen we ook mee aan wedstr� den, zowel in Nederland maar ook WK’s in het 
buitenland. Trainingen z� n in kempo-pak, beginners kunnen trainen in een t-shirt + sportbroek 
(geen schoeisel). Kuen Way heeft r� kserkend gediplomeerde vechtsportleraren, volgens eisen 
van NOC-NSF en ministerie van VWS. 

Groep 5 t/m 8 > 3 proefl essen
Les 1: 19-09-2021 van 18:30 tot 19:40u
Les 2: 26-09-2021 van 18:30 tot 19:40u
Les 3: 03-10-2021 van 18:30 tot 19:40u

Iedere deelnemer dient zich te houden aan de 
gedragregels van de vereniging.

Maximaal 10 inschr� vingen per activiteit en dit is gratis

Kuen Way - Shaolin KempoKuen Way - Shaolin Kempo

KEMPO - VERDEDIGINGSSPORT

Dalem

Locatie: Dorpshuis De Elzenhof
Irenelaan 40, Dalem
Patrick Lariccia
info@kuenway.nl 
www.kuenway.nl
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Fit4u the Fightclub heeft ook aparte lessen voor jeugdkickboksen, vanaf 6 jaar worden hier op 
een leuke en speelse manier de beginselen van de sport kickboksen b� gebracht. 

Geen vechtmachines maar een goede opstap naar de kickbokslessen voor volwassenen

Groep 3 t/m 6 > Kies een datum
21-09-2021 van 18:00 tot 19:00u
28-09-2021 van 18:00 tot 19:00u
05-10-2021 van 18:00 tot 19:00u

Onbeperkte inschr� vingen mogel� k en dit is gratis

fitnesscentrum Fit4ufitnesscentrum Fit4u

KICKBOKSEN

gorinchem

Locatie: Fitnesscentrum Fit4u
Buiten de Waterpoort 3, Gorinchem
willem bakker
willem_b@hetnet.nl 
www.fi t4u-gorinchem.nl
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Het nieuwe beweegaanbod van Fysio PP voor meisjes en jongens tussen de 8 en 15 jaar! Het 
is een performance groep waar je conditie, kracht en coördinatie op maat kan trainen. Door 
gerichte (individuele) oefeningen te doen kunnen:
- kinderen met groeip� n klachten revalideren en weer opbouwen naar het volledig sporten.
- kinderen die in de groeispurt zitten, extra trainen om preventief klachten te voorkomen.
- kinderen de groep als opstapje gebruiken naar het doorstromen naar een sport die b�  ze 
passen. 
- kinderen werken aan doelen rondom een gezondere 
levensst� l.
- kinderen verbeteren in motorische vaardigheden.
Er zullen veel verschillende vormen van bewegen 
worden aangeleerd waardoor je erachter komt welke 
sport je leuk vind of juist om beter te worden in je 
eigen sport.

Groep 5 t/m 8
Schr� f je in op www.sportingorinchem.nl en w�  nemen 
contact met je op om datums en t� den met je af te 
stemmen. Doen dus!

Elke donderdag 17:00 op het kunstgrasveldje van GJS

Maximaal 8 inschr� vingen per activiteit en dit is gratis

Fysio PPFysio PP

KIDS PERFORMANCE

Gorinchem

Locatie: Fysio PP
Bataafsekade 6, Gorinchem
Sereno Latuhihin
info@fysiopp.nl 
www.fysiopp.nl
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Wat is korfbal eigenl� k? K� k eens naar dit fi lmpje, dan zie je wat korfbal is: https://youtu.be/_J_
UYfmPjW4 
Korfbal is: een teamsport waarin jongen en meisjes samen sporten, je lekker kunt rennen, 
samenspelen en doelpunten maken.
Vind je het leuk om meer te leren over korfbal, kom dan naar het veld van GKV Enomics en doe 
lekker mee! Meedoen kan alleen als je je vooraf hebt aangemeld.We volgen de corona-richtl� nen 
van het RIVM. Voor de eerste training kr� g je daar nog meer informatie over.

Groep 1 en 2 > 3 weken op r� 
Start: 25-09-2021 van 10:00 tot 11:00u

Groep 3 en 4 > 3 weken op r� 
Start: 21-09-2021 van 18:00 tot 19:00u

Groep 5 en 6 > 3 weken op r� 
Start: 21-09-2021 van 18:30 tot 19:30u

Groep 7 en 8 > 3 weken op r� 
Start: 21-09-2021 van 19:00 tot 20:00u

We trainen op kunstgras.

Maximaal 20 inschr� vingen per activiteit en dit is gratis

GKV EnomicsGKV Enomics

KORFBAL

Gorinchem

Locatie: GKV Enomics
Kleine Schelluinsekade 5a, Gorinchem
Winnie Boeter & Marieke van Velsen
winnieboeter@hotmail.com & g.h.a.vanvelsen@hetnet.nl 
www.gkv-gorinchem.nl
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Kung Fu 4 Kids is een leuke manier om kennis te maken met Wing Chun Kung Fu.  

De lessen z� n bedoeld voor kinderen van ca 6 t/m 10 jaar.

Groep 3 t/m 7 > Kies een datum
25-09-2021 van 10:00 tot 11:00u
02-10-2021 van 10:00 tot 11:00u
09-10-2021 van 10:00 tot 11:00u
16-10-2021 van 10:00 tot 11:00u

Groep 8 > Kies een datum
25-09-2021 van 11:00 tot 12:00u
02-10-2021 van 11:00 tot 12:00u
09-10-2021 van 11:00 tot 12:00u
16-10-2021 van 11:00 tot 12:00u

Onbeperkte inschr� vingen mogel� k en dit is gratis

Wu Wei Wing ChunWu Wei Wing Chun

KUNG FU

GORINCHEM

Locatie: Wu Wei Wing Chun
Pompstraat 5H, Gorinchem
Dennis de Groot
wingchundennis@gmail.com 
www.wuweiwingchun.nl
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Wil j�  ook graag turnen, dansen of alt� d al willen zingen, acteren?? 

Kom dan b�  de gezelligste club uit de buurt. b�  de O.D.I. staat plezier hebben in je sport voorop. 

Samen met je vrienden/vriendinnen je sport beoefenen is heel belangr� k. geen druk, geen 
wedstr� den, gewoon sportief turnen, dansen en musical beoefenen. 

Samen leer je meer en kan je meer.

Groep 3 t/m 5 > 3 proefl essen
Les 1: 24-09-2021 van 18:15 tot 19:15u
Les 2: 01-10-2021 van 18:15 tot 19:15u
Les 3: 08-10-2021 van 18:15 tot 19:15u

Onbeperkte inschr� vingen mogel� k en dit is gratis

gymnastiek vereniging O.D.I.gymnastiek vereniging O.D.I.

MUSICAL

Dalem

Locatie: De Elzenhof
Irenelaan 40, Dalem
Karla van Heumen
secretaris-odi@hotmail.com 
Geen website
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Ontdek het plezier van schaken en leer spelenderw� s beter schaken. 

We spelen op woensdagmiddag en op vr� dag avond. 

Je mag allebei de momenten komen, of kiezen voor een van momenten.

Groep 2 t/m 8 > 17 proefl essen
Les 1: 22-09-2021 van 15:15 tot 16:15u
Les 2: 24-09-2021 van 19:00 tot 20:15u
Les 3: 29-09-2021 van 15:15 tot 16:15u
Les 4: 01-10-2021 van 19:00 tot 20:15u
Les 5: 06-10-2021 van 15:15 tot 16:15u
Les 6: 08-10-2021 van 19:00 tot 20:15u
Les 7: 13-10-2021 van 15:15 tot 16:15u
Les 8: 15-10-2021 van 19:00 tot 20:15u
Les 9: 27-10-2021 van 15:15 tot 16:15u
Les 10: 29-10-2021 van 19:00 tot 20:15u

K� k voor de andere datums op www.
sportingorinchem.nl

Onbeperkte inschr� vingen mogel� k en dit is gratis

Schaakclub Giessen en LingeSchaakclub Giessen en Linge

SCHAKEN

Gorinchem

Locatie: Fortes Lyceum
W� dschilld 4, Gorinchem
Mark Couwenberg
jeugdleider@giessenlinge.nl 
www.giessenlinge.nl



37

Scouting staat voor uitdaging! Scouting biedt leuke en spannende activiteiten geïnspireerd 
op het buitenleven waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd zich persoonl� k te 
ontwikkelen. Denk b� voorbeeld aan knopen, kaartlezen en vuurtje stoken, maar ook koken, 
EHBO en knutselen! Binnen Scouting z� n er verschillende speltakken waarin kinderen en 
jongeren uit één leeft� dsgroep hun spel spelen. Voor de basisschool leeft� d z� n dit b�  de APV 
- Bevers (5-7 jaar, zaterdag 9:30-11:30 uur)
- T� gerwelpen (7-10 jaar, zaterdag 9:30-11:30 uur)
- Jaguarwelpen (7-10 jaar, zaterdag 12:15-14:15 uur) 
- Junior Scouts (10-12 jaar, zaterdag 15:00-17:00). 
Ook voor oudere jeugdleden en volwassenen biedt de 
APV een spelprogramma aan!

Groep 1 t/m 8 > Kies een datum
18-09-2021 van 09:30 tot 17:00u 
25-09-2021 van 09:30 tot 17:00u
02-10-2021 van 09:30 tot 17:00u
09-10-2021 van 09:30 tot 17:00u

Trek comfortabele kleding aan die vies mag worden!
Afhankel� k van je leeft� d wordt je ingedeeld b�  één 
van de vier hiervoor genoemde speltakken. 

Onbeperkte inschr� vingen mogel� k en dit is gratis

Scouting APV GorinchemScouting APV Gorinchem

SCOUTING

Gorinchem

Locatie: Clubhuis ‘t Valkennest
Sportlaan 4, Gorinchem
Iris Verlouw
iris.verlouw@scoutingapv.nl 
https://scoutingapv.nl
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Laat je uitdagen door het spel van verkennen!! 

Samenwerken en spelen. Ontdekken, avonturen beleven en voor al gezelligheid. 

Je kan b�  ons lid worden vanaf 5 jaar tot 13 jaar en lid bl� ven tot je 88e jaar. 

Kom eens meespelen en laat je verrassen.

Groep 2 t/m 8 > 7 weken op r� 
Les 1: 18-09-2021 van 09:30 tot 12:00u
Les 2: 25-09-2021 van 09:30 tot 12:00u
Les 3: 02-10-2021 van 09:30 tot 12:00u
Les 4: 09-10-2021 van 09:30 tot 12:00u
Les 5: 16-10-2021 van 09:30 tot 12:00u
Les 6: 23-10-2021 van 09:30 tot 12:00u
Les 7: 30-10-2021 van 09:30 tot 12:00u

Trek iets wat gemakkel� k zit aan en wat eventueel 
vies mag worden. Je mag 4 x gratis komen meespelen, 
want w�  doen elke week weer iets anders.

Onbeperkte inschr� vingen mogel� k en dit is gratis

Scoutingvereniging Gorinchemse ZeeverkennersScoutingvereniging Gorinchemse Zeeverkenners

SCOUTING

Gorinchem

Locatie: Gorinchemse Zeeverkenners
Appeld� k 31, Gorinchem
Info GZV
gzv@scoutinggzv.nl 
www.scoutinggzv.nl
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Super leuke sport voor jong en oud waarb�  je op elke niveau kan meedoen. Gezelligheid vind je 
ook terug op onze club waar we naast tafeltennissen nog andere leuke activiteiten hebben voor 
de jeugd.

Groep 4 t/m 8 > Kies een datum 
20-09-2021 van 18:00 tot 19:00u
24-09-2021 van 15:30 tot 16:30u
27-09-2021 van 18:00 tot 19:00u
01-10-2021 van 15:30 tot 16:30u
04-10-2021 van 18:00 tot 19:00u
08-10-2021 van 15:30 tot 16:30u
11-10-2021 van 18:00 tot 19:00u
15-10-2021 van 15:30 tot 16:30u

Als je komt tafeltennissen mag je geen sportschoenen 
dragen die zwarte zolen hebben. Batjes liggen b�  ons 
klaar, je hoeft deze niet mee te nemen maar mag wel 
als je er zelf 1 hebt.

Maximaal 10 inschr� vingen per activiteit en dit is gratis

TTC GorkumTTC Gorkum

TAFELTENNIS

Gorinchem

Locatie: Gymzaal 
Dr. Hiemstralaan 87, Gorinchem
Menno van der Wal
mcvdwal@hotmail.com 
www.ttcgorkum.nl
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Tennis is groot in Nederland. Wist je dat er maar liefst 95.000 kinderen z� n die tennissen? 
En dat is niet zo gek want tennis is gezellig, je het kunt spelen waar en wanneer j�  wilt, het is 
uitdagend en het is ook nog eens de gezondste sport! Iedereen kan meedoen! Of je nou een 
jongen of meisje bent, groot of klein, blond of donker, tennis is er voor iedereen. Het leuke aan 
tennis is dat je steeds weer nieuwe kinderen ontmoet. En hoe graag je ook wilt winnen, na 
afl oop geef je elkaar alt� d een hand (in Coronat� d even niet, dan doen we high fi ve met rackets). 
Dat is b�  tennis heel normaal. Tennissen kun je samendoen, b�  een vereniging, maar ook op het 
strand, op straat, op school en op vakantie. 

Groep 2 t/m 4 > 2 weken op r� 
Start: 22-09-2021 van 13:30 tot 14:15u

Groep 5 en 6 > 2 weken op r� 
Start: 22-09-2021 van 14:15 tot 15:00u

Groep 7 en 8 > 2 proefl essen
Start: 22-09-2021 van 15:00 tot 15:45u

Je hoeft geen tennisracket te hebben om deel te 
kunnen nemen, de tennistrainer zal zorgen dat h�  voor 
jou een racket te leen heeft.

Maximaal 8 inschr� vingen per activiteit en dit kost € 5,00

Bas Tennis AcademyBas Tennis Academy

TENNIS

Gorinchem

Locatie: GTC Overwaard
Sportlaan 1, Gorinchem
Bastiaan de Paauw
info@bas-ta.nl 
www.bas-ta.nl
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In deze lessen spring je erop los op een airtumbling en verschillende trampolines. Een 
airtumbling l� kt op een lang springkussen, deze veert extra goed zodat je heerl� k hoog kunt 
springen. 
T� dens deze lessen vliegen de salto’s om je oren! Alle sprongen worden op jouw niveau 
aangeboden, zodat iedereen op een eigen tempo kan groeien en ontwikkelen. W�  z� n er 
vooral om samen met je te ontdekken wat je al kan en nog kan leren! Kom je ook gezellig mee 
springen? 
Neem snel een k� kje op de website van Sjors Sportief 
en bek� k ons aanbod qua lesdagen en lest� den. Tot 
snel!

Groep 3 t/m 8
Schr� f je in op www.sportingorinchem.nl en w�  nemen 
contact met je op om datums en t� den met je af te 
stemmen. Doen dus!

Onbeperkte inschr� vingen mogel� k en dit is gratis

Gymnastiekvereniging OKK GorinchemGymnastiekvereniging OKK Gorinchem

TUMBLING SPRINGEN

Gorinchem

Locatie: Sportpunt W� dschild
Traverse 20, Gorinchem
Esmay Kieboom
activiteiten@okkgorinchem.nl 
www.okkgorinchem.nl
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Wil j�  ook graag turnen, dansen of alt� d al willen zingen, acteren?? Kom dan b�  de gezelligste 
club uit de buurt. b�  de O.D.I. staat plezier hebben in je sport voorop. 

Samen met je vrienden/vriendinnen je sport beoefenen is heel belangr� k. geen druk, geen 
wedstr� den, gewoon sportief turnen, dansen en musical beoefenen. 

Samen leer je meer en kan je meer.

Groep 3 t/m 5 > 3 weken op r� 
Start: 21-09-2021 van 16:30 tot 17:30u > Locatie 1
Start: 22-09-2021 van 16:00 tot 17:00u > Locatie 2

Groep 6 t/m 8 > 3 weken op r� 
Start: 21-09-2021 van 17:30 tot 18:30u > Locatie 1
Start: 22-09-2021 van 17:00 tot 18:00u > Locatie 2

Onbeperkte inschr� vingen mogel� k en dit is gratis

gymnastiek vereniging O.D.I.gymnastiek vereniging O.D.I.

wedstr� den, gewoon sportief turnen, dansen en musical beoefenen. wedstr� den, gewoon sportief turnen, dansen en musical beoefenen. wedstr� den, gewoon sportief turnen, dansen en musical beoefenen. wedstr� den, gewoon sportief turnen, dansen en musical beoefenen. wedstr� den, gewoon sportief turnen, dansen en musical beoefenen. 

TURNEN

Dalem

Locatie 1: De Elzenhof, Irenelaan 40, Dalem
Locatie 2: De Koels, Molenlaan 17, Vuren
Karla van Heumen
secretaris-odi@hotmail.com 
Geen website
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Kom je onze teams versterken? Unitas is voor alle M/J jeugd!

Alt� d al graag willen voetballen? Je bent welkom om een keer mee te trainen en te k� ken hoe het 
allemaal gaat. Je speelt met leeft� dsgenoten en traint onder leiding van onze enthousiaste en 
gediplomeerde trainers.

Deelname is geheel gratis. Wel zelf sportspullen meenemen. Leuk als je er b�  bent.
Het enige wat je moet doen is je even aanmelden en dan kun je gel� k vragen wanneer de 
trainingsdagen z� n.  

Groep 1 t/m 4 > 3 weken op r� 
Start: 19-09-2021 van 16:30 tot 17:30u

Groep 5 en 6 > 3 weken op r� 
Start: 19-09-2021 van 17:30 tot 18:30u

Groep 7 en 8 > 3 weken op r� 
Start: 19-09-2021 van 18:30 tot 19:30u

Onbeperkte inschr� vingen mogel� k en dit is gratis

GVV UnitasGVV Unitas

Het enige wat je moet doen is je even aanmelden en dan kun je gel� k vragen wanneer de Het enige wat je moet doen is je even aanmelden en dan kun je gel� k vragen wanneer de Het enige wat je moet doen is je even aanmelden en dan kun je gel� k vragen wanneer de Het enige wat je moet doen is je even aanmelden en dan kun je gel� k vragen wanneer de Het enige wat je moet doen is je even aanmelden en dan kun je gel� k vragen wanneer de Het enige wat je moet doen is je even aanmelden en dan kun je gel� k vragen wanneer de Het enige wat je moet doen is je even aanmelden en dan kun je gel� k vragen wanneer de 

VOETBAL

Gorinchem

Locatie: GVV Unitas
Bataafsekade 6, Gorinchem
Jacintha van Zanten - van Soest
voorzitterjeugd@gvvunitas.nl 
www.gvvunitas.nl
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Kom gezellig eens meetrainen b�  vv SVW.

Onze trainers staan klaar om alle jongens en meisjes te ontvangen en een leuke leerzame 
training te geven 

Voetbal samen met je vriendjes of vriendinnetjes van school of uit de buurt kom het gewoon 
proberen de eerste 4 trainingen z� n gratis daarna beslist u of er een lidmaatschap volgt. 

Groep 1 t/m 3 > 4 weken op r� 
Start: 23-09-2021 van 18:00 tot 19:00u

Groep 3 t/m 5 > 4 weken op r� 
Start: 21-09-2021 van 18:15 tot 19:15u

Groep 6 t/m 8 > 4 weken op r� 
Start: 20-09-2021 van 18:15 tot 19:15u

Groep 7 en 8 > Meisjes > 4 weken op r� 
Start: 21-09-2021 van 18:00 tot 19:00u

Onbeperkte inschr� vingen mogel� k en dit is gratis

vv SVWvv SVW

VOETBAL

Gorinchem

Locatie: Sportpark Molenburg
Kleine Schelluinsekade 5c, Gorinchem
Mart� n Bok
m.bok@gvvsvw.nl 
gvvsvw.nl
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De Meteoor is een volleybalvereniging voor jeugd en volwassenen. B�  de jeugd wordt er 
getraind en deelgenomen aan competitie en toernooien. Ook de volwassenen kunnen b�  ons 
terecht. Je kunt al meedoen vanaf 6 jaar, want De Meteoor heeft voor alle jeugdleden eigen 
trainingsgroepen. Tot ongeveer 12 jaar z� n dat gemengde teams en vanaf C-jeugd splitst zich 
dat in meisjes- of jongensteams.

Naast trainingen, wedstr� den en toernooien is De Meteoor ook actief met het organiseren 
van sportactiviteiten zoals het jaarl� kse 
basisscholentoernooi, een oliebollentoernooi of 
een jeugduitje. Je mag na aanmelding 3x gratis 
meetrainen, voordat je beslist of volleyballen wat 
voor je is.

Groep 3 t/m 8 > 3 proefl essen
Les 1: 21-09-2021 van 16:45 tot 18:00u
Les 2: 28-09-2021 van 16:45 tot 18:00u
Les 3: 05-10-2021 van 16:45 tot 18:00u

Onbeperkte inschr� vingen mogel� k en dit is gratis

Volleybalvereniging De MeteoorVolleybalvereniging De Meteoor

VOLLEYBAL

Gorinchem

Locatie: Sporthal de Oosterbliek
Dr. H.B. Wiardi Beckmanplein 60, Gorinchem
Inge Dreux
toernooi@de-meteoor.nl 
www.de-meteoor.nl
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WATERPOLO | WEDSTRIJDZWEMMEN

Waterpolo
Kom en ervaar hoe leuk het is om in het water te sporten. In 
de zomer koel je lekker af en in de winter zit je lekker binnen 
in een warme zwembad. Ben je een teamplayer en je vindt 
het leuk om met een bal te spelen? 

Kom naar de waterpolo op woensdag van 17:45 - 18:45

Groep 3 t/m 8 > Kies een datum
22-09-2021 van 17:45 tot 18:45u
29-09-2021 van 17:45 tot 18:45u
06-10-2021 van 17:45 tot 18:45u

Graag aanmelden via mail
Vereiste: Zwemdiploma B

Maximaal 16 inschr� vingen mogel� k en dit is gratis

Gorinchem

Locatie: Caribabad
Bataafsekade 8, Gorinchem
Timon den Breejen
info@pcg-gorinchem.nl 
www.pcg-gorinchem.nl

PCG GorinchemPCG Gorinchem

WEDSTRIJDZWEMMEN
Wil j�  de volgende Kromowidjojo of Kamminga worden?  
Kom en ervaar hoe leuk het is om in het water te sporten. In 
de zomer koel je lekker af en in de winter zit je lekker binnen 
in een warme zwembad. Ben j�  iemand die alleen presteren 
leuk vindt?

Kom naar wedstr� dzwemmen op maandag 18:45 - 19:30 

Groep 3 t/m 8 > Kies een datum
20-09-2021 van 18:45 tot 19:30u
27-09-2021 van 18:45 tot 19:30u
04-10-2021 van 18:45 tot 19:30u

Graag aanmelden via mail
Vereiste: Zwemdiploma B

Maximaal 16 inschr� vingen mogel� k en dit is gratis
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Vind j�  fi etsen leuk en zou je dit wel vaker willen doen? Houd je van snelheid of fi ets je graag 
door de bossen? Kom dan eens een k� kje nemen b�  Jan Van Arckel. 

Je kunt hier van maart tot en met september wegwielrennen en van oktober tot en met februari 
veldr� den. 

Ben je nieuwsgierig en l� kt het je wel wat, neem dan een k� kje op de website www.
janvanarckel.nl

Groep 4 t/m 8 > 4 weken op r� 
Start: 23-09-2021 T� dstip volgt later
Start: 23-09-2021 T� dstip volgt later

Groep 4 t/m 8 > 3 weken op r� 
Start: 30-09-2021 T� dstip volgt later
Start: 07-10-2021 T� dstip volgt later
Start: 14-10-2021 T� dstip volgt later

Kom in sportkleding en b�  voorkeur in een fi etsbroek

Maximaal 3 inschr� vingen per activiteit en dit is gratis

Rennersclub Jan van ArckelRennersclub Jan van Arckel

WIELRENNEN

Arkel

Locatie: Rennersclub Jan van Arckel
Vlietskade 1025, Arkel
Annet Bassa-Mesker
mesker1973@hetnet.nl 
Geen website
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Doet jullie kind niets liever dan bewegen in het water? Dan is Cariba Fun de oplossing! Dit 
zwemlespakket ontwikkelt door het Caribabad heeft een diversiteit aan leuke activiteiten waar 
plezier voorop staat.
T� dens de Cariba Fun komen naast de Zwemvaardigheid en Survival onderdelen een hoop 
andere zwemonderdelen aan bod, die vooral plezier in het water naar boven halen. Wat dacht 
je van Aquadance, Kunstzwemmen, Snorkelen en Waterpolo. Iedere les is een beleving op zich, 
waar de zwemvaardigheden ongedwongen worden getraind. 

Jullie zoon of dochter doet mee op z� n of haar 
eigen niveau en wordt daar in begeleid door onze 
zweminstructrice.

Groep 4 t/m 8 > Kies een datum
20-09-2021 T� dstip volgt later
27-09-2021 T� dstip volgt later

De Cariba Fun zwemlessen vinden één keer per week 
plaats op woensdag in het recreatiebad. 
Let op: is je kind jonger dan 8 jaar? Dan moet h� /z�  in 
bezit z� n van het ZwemABC.

Maximaal 20 inschr� vingen per activiteit en dit is gratis

Stichting Gorinchemse SportaccommodatiesStichting Gorinchemse Sportaccommodaties

ZWEMMEN

Gorinchem

Locatie: Caribabad
Bataafsekade 8, Gorinchem
Meghan Schenau
meghan@caribabad.com 
www.sporthalgorinchem.nl



We wonen in een waterr� kland, in de buurt van water of we zoeken 
water op in een zwembad, zee of recreatieplas. Kunnen zwemmen is daarom 
van essentieel belang! Niet alleen omdat het leuk is maar ook zeer zeker vanuit 
veiligheidsperspectief.

Zwemmen is een plezierige, maar zeker ook een belangr� ke vaardigheid. 
Een kind heeft veel plezier en prof� t van zwemlessen op jonge leeft� d. Onze 
gediplomeerde instructeurs leiden de kinderen op een professionele, maar ook 
ongedwongen w� ze op voor de diploma’s. 

T� dens de zwemlessen staan veiligheid, plezier en de ontwikkeling van het kind 
centraal. De lessen worden geleidel� k opgebouwd en z� n afgestemd op de 
leeft� d en vaardigheid van de kinderen. 

Vanaf vierjarige leeft� d kunt u uw kind al opgeven voor zwemles aan de kassa 
in het Caribabad of online.

Nog geen zwemdiploma? 
Meld je dan nu via: www.caribabad.nl/activiteiten/cariba-zwemles/ 

Want uw kind moet zich toch ook zelfstandig kunnen redden in het water, 
maar vooral plezier beleven in het water!

Nederland - Waterland



Iedereen kan meedoen / Financiële ondersteuning 
Stichting Leergeld wil graag dat alle kinderen kunnen meedoen! Stichting Leergeld 
biedt daarom gezinnen financiële ondersteuning om de kinderen in de leeftijd van 
0 t/m 18 jaar deel te laten nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Meedoen in de samenleving
Het kan hierbij gaan om activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, 
sport, cultuur of welzijn, zoals meedoen aan schoolreisjes, muziekles, nieuwe fiets, 
laptop of lid worden van een sport- of scoutingvereniging. Onder de sportkosten 
vallen ook de kosten van zwemlessen. Leergeld biedt de kinderen daarmee een 
springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en 
eigenwaarde krijgen.

Werkwijze
Leergeld betaalt de kosten altijd rechtsreeks aan een school, 
winkel of vereniging. Ouders kunnen wanneer zij bij Leer-
geld zijn aangemeld een factuur insturen, van de 
kosten die zij hebben voor hun kinderen. Een aparte 
commissie gaat bekijken of ouders voldoen aan de 
criteria en of de kosten passen binnen de doel-
stelling van de Stichting. Leergeld adviseert 
ouders te allen tijde om ondersteuning voor 
bepaalde kosten eerst bij Leergeld aan te 
vragen, alvorens ouders een kind lid maken 
of instemmen met bepaalde kosten.

Voordat u een beroep op Leergeld kunt 
doen, dient u zich eerst aan te melden. 

Aanmelden kan op: www.leergeldav.nl 



SPORT- & CULTUURWIJZERSPORT- & CULTUURWIJZER
ontdek wat bij jou past op www.sjorssportief.nlwww.sjorssportief.nl
Sjors Sportief hebben een aantal slimme vragen voor jou! Zo kom j�  er precies achter 
welke sporten of creatieve activiteiten b�  jouw persoonl� kheid passen.       

Schrijf je in met de Sjors App!



SjorsSjors SportiefSportief
Ontdek je talent!

Dit boekje is het hele schooljaar 2021-2022 geldig! Goed bewaren dus :) 


