
Grijp je kans en doe gratis mee! 
Alle leerlingen van groep 3 tot en met 

8  van alle basisscholen in de gemeente 

Druten ontvangen een snuffelsport pas. 

Met deze pas kun je gratis snuf felen aan 

de sporten waar je nieuwsgierig naar 

bent. Alleen of in teamverband. In dit in-

formatieboekje staat welke verenigingen 

deelnemen en hoe je een afspraak kunt 

maken voor een aantal gratis lessen.

nieuw
in druten:snuffelenaan een 
sport !



Beste jongens en meisjes,

Voor jullie ligt de eerste snuffelsportpas druten.  De gemeente Druten vindt het 

belangrijk dat jullie veel en goed in beweging zijn en willen je daarom o.a. via Actief 

Maas en Waal stimuleren om dat ook te doen. Maar liefst 18 verenigingen hebben 

een leuk aanbod voor je en staan klaar om jou met hun sport kennis te laten maken. 

Met deze Snuffel sportpas kan je dus met verschillende sporten kennismaken. Laat 

deze kans niet lopen en doe gratis mee! Want sporten en bewegen is niet alleen 

gezond, maar ook erg leuk.

Waarom ik sporten belangrijk vind? Ik kan er mijn energie in kwijt en ik vind het leuk 

om mezelf steeds weer te verbeteren. Je kan in je eentje sporten zoals bijvoorbeeld 

fietsen. Je kan ook sporten in teamverband, omdat je het leuk vindt om contact te 

hebben met anderen. Wát je ook leuk vindt, er is vast wel een sport te vinden die je 

fijn vindt en waar je nieuwsgierig naar bent. Wees welkom! Ik wens jullie veel plezier 

bij het sporten.

Sportieve groet,

Michel Lepoutre,  Wethouder sport.

kom snuffelen!



de spelregels

Alle leerlingen van alle basisscholen, van groep 3 t/m 8 in de gemeente Druten 

komen voor de Snuffelsportpas in aanmerking. De Snuffelsportpas is geldig vanaf 

november 2011 tot juli 2012. dus je kunt vandaag al direct beginnen met je 

eerste sportsnuffel! 

Met deze pas kun je gratis verschillende sporten uitproberen bij sportverenigingen 

en sportorganisaties in de gemeente Druten. In dit informatieboekje staan alle deel-

nemende sportverenigingen en organisaties vermeld. Als je een voor jou leuke sport 

uitgekozen hebt, neem je zelf telefonisch of per e-mail  contact op met de vereniging/

organisatie van jouw keuze. Vervolgens zal de vereniging/organisatie rechtstreeks 

samen met jou een aantal lessen gaan afspreken. 

Bij iedere les die je gaat volgen neem je je snuffelsportpas mee, zodat de 

trainer je les hierin kan aftekenen. Als je een keer een training niet kunt volgen, 

moet je dat natuurlijk wel doorgeven aan de trainer. Als je dat namelijk niet doet dan 

is dit vervelend voor de betreffende vereniging. 

work that body!



schaken
wat is schaken?  Schaken is een ‘doe’sport voor je hoofd.  

Schaken is niet saai. Schaken is een sport voor 

jong (meisjes en jongens) en oud. Je kunt ook  

tegen elkaar spelen. Hersens tegen hersens. 

Schaken is strategie en je kunt het overal  

spelen. Bij de schaakclub, thuis, op school of 

op de camping in Frankrijk. Spelregels zijn  

overal hetzelfde. 

vereniging Schaakvereniging Tornado in d’n Bogerd,  

 van Heemstraweg 53, 6651 KH Druten.

dag en tijdstip In overleg met contacpersoon Jurjo Hagen.

periode  Aanmelding kan direct, maar deelname kan 

vanaf januari t/m juni 2012.

leeftijd  Vanaf groep 5 en groep 6

benodigdheden Gezond verstand!

extra info www.svtornado.nl of bel 0487 593 906

gratis meedoen  4 keer, vervolgens verder leren en partijtjes 

spelen op vrijdagavond van 18.45 uur tot  

19.45 uur in d’n Bogerd in Druten.

contact /afspraak Jurjo Hagen 0487 593 906

 via mail jurjohagen@wanadoo.nl



badminton
wat is badminton?    Een racketspel met een licht racket en een 

shuttle dat in een sporthal wordt gespeeld. 

Je speelt een wedstrijd met twee of vier 

spelers.  

vereniging Badminton Club Druten 

adres   Sporthal De heuvel,  

De Heuvel 40, Druten

dag en tijdstip Elke vrijdag avond vanaf 18:30 uur.

periode Van begin september tot eind mei. 

leeftijd Vanaf 8 jaar en ouder.

benodigdheden  Sportkleding en sportschoenen met een 

lichte zool i.v.m. de vloer van de sporthal. 

Het liefst een eigen racket meenemen. In 

de sporthal liggen eventueel ook een aantal 

rackets. Op de speelavonden is een trainer 

aanwezig om de spelregels en technieken uit 

te leggen.

gratis meedoen 3 keer 

extra info www.badmintonclubdruten.nl

contact /afspraak   Hugo Boon van ostade tel. 0487 516 080



hockey
wat is hockey?  Hockey is een snelgroeiende teamsport voor 

jongens en meisjes. Het wordt gespeeld in een 

elftal, 8-tal, 6-tal of 3-tal. Eén en ander afhan-

kelijk van leeftijdscategorie. Veldhockey is een 

buitensport waarbij de bal voortbewogen wordt 

met een hockeystick en het de bedoeling is de 

bal in het doel van de tegenpartij te krijgen. 

Benodigdheden; hockeyschoenen (kunstgras), 

hockeystick, scheenbeschermers (verplicht), 

gebitsbeschermer (verplicht) en sportkleding.

vereniging Hockeyclub Druten 

adres De Gelenberg 10, 6654AZ, Druten

dag en tijdstip  Nader te bepalen. Afhankelijk van leeftijds-

categorie en aantal aanmeldingen.

periode februari t/m mei 2012.

leeftijd 6 t/m 12 jaar, groep 3 t/m 8 basisschool.

benodigdheden  Schoeisel, scheenbeschermers (verplicht), 

gebitsbeschermer (verplicht), sportkleding, 

hockeystick (eventueel in bruikleen).

gratis meedoen 4 keer

extra info www.hockeyclubdruten.nl

contact /afspraak 

6 -10 jaar: jongstejeugd@hockeyclubdruten.nl

11-12 jaar: jeugd@hockeyclubdruten.nl



voetbal
wat is voetbal?  Voetbal is volkssport nummer één. Een sport waarbij 

bij S.C.P.?  alle onderdelen aan bod komen. Als je gezelligheid, 

sportiviteit en winnen belangrijk vindt moet je zeker 

bij S.C.P. komen voetballen. Samen met je team strijd 

je elke wedstrijd opnieuw om tot winst te komen. 

Wie weet speel je later bij een topclub in Europa en 

ben je bij ons begonnen...

vereniging Voetbalvereniging S.C.P. (Sport Club Puiflijk)

adres Sportpark Schravenhof, Hosterd 65, Puiflijk.

dag en tijdstip Maandag t/m donderdag. 

 Bel vantevoren even voor een afspraak.

periode Het gehele jaar

leeftijd Vanaf 5 jaar

benodigdheden  Voetbalschoenen en scheenbeschermers. Bij de 

‘snuffel’lessen kunnen gewone sportschoenen ook.

gratis meedoen 3 keer

extra info www.vv-scp.nl

contact /afspraak  Erik van Gelder, Koningsweg 35, 6655 AB Puiflijk

 erik.vangelder@xs4all.nl 

 tel. 0487 517 070 of mobiel 06 5318 8962



voetbal
wat is voetbal  Voetbal is de bekendste teamsport waarin 

bij DIO’30 ?  we als klein landje wereldwijd bekend zijn. 

Onze voetbalvereniging is één van de grootste 

verenigingen van Maas & Waal. Een vereniging  

met een positieve uitstraling en veel 

enthousias te vrijwilligers. Een vereniging die 

de jeugdopleiding hoog in het vaandel draagt 

en ook goede omgangsnormen nastreeft. 

Plezier in het spel en leren  samenspelen in 

een team streven we na bij de jeugd.

vereniging DIO’30

adres Sportpark ‘De Gelenberg’ Gelenberg 2 in 

 Afferden (gem. Druten) tel. 0487 515 253

dag en tijdstip  In overleg te bepalen en afhankelijk van de 

leeftijd.

periode Het gehele jaar (niet in zomervakantie).

leeftijd Vanaf 4 jaar

benodigdheden  Sportkleding, afhankelijk van weersomstandig-

heden een korte broek, shirt en/of trainingspak. 

Bij voorkeur ook voetbalschoenen en scheen-

beschermers om blessures te voorkomen. 

gratis meedoen 3 keer

extra info  www.dio30.nl – www.knvb.nl – www.voetbal.nl

contact / afspraak Jeugdcoördinator Hans ’t Jong, 

  tel. 06 1903 9502 (van 18.00 - 21.00 uur)  

email: dio30tjc@upcmail.nl



voetbal
wat is voetbal   Voetbal is een balsport waarbij twee ploegen

bij BOA-JC?   moeten proberen de bal in het doel van de tegen-

stander te krijgen. De bal mag met ieder deel van het 

lichaam gespeeld worden, met uitzondering van armen 

en handen, ook wordt vaak met het hoofd gekopt.

vereniging  BOA – JC Batenburg olympia (Horssen) altforst jeugd 

combinatie

adres Sportcomplex De Polenkamp, 

 Bredestraat 3, 6631 BC Horssen.

dag en tijdstip Woensdag van 18:00 uur tot 19:00 uur.

periode Vanaf nu tot ongeveer half december.

leeftijd Vanaf 5 tot en met 12 jaar

benodigdheden   Voetbalschoenen, voetbalkousen en scheenbe-

schermers (verplicht). Trainingsbroek lang of kort, 

trainingsjas of sweater, t-shirt en een dun regenjasje 

(buitensportkleding afhankelijk van het weer).

gratis meedoen 3 keer

extra info http://www.boa-jc.nl/pages/sub/60072/

 Hoe_word_ik_lid.html

contact /afspraak  peter Hermanussen, mobiel 06 2383 8522

 email: info@boa-jc.nl



tennis
wat is tennis bij  Een spel voor 2 of 4 personen met rackets 

LTC de Gelenberg?  en speciale tennisballen. Het doel is de bal 

zodanig over het net in het veld van de  

tegenstander te slaan dat deze hem niet meer 

goed terug kan slaan.

vereniging LTC de Gelenberg

adres  Gelenberg 3, 6654 AZ Afferden  (de tennis-

velden liggen tussen de voetbalvelden van 

DIO’30 en het zwembad).

dag en tijdstip  Iedere zaterdagmorgen van 10.00 tot 

 11.00 uur is er tennisinstuif.

periode Het gehele jaar.

leeftijd Alle kinderen van de basisschool.

benodigdheden  Sportkleding, sportschoenen en een  

tennisracket. Heb je geen racket dan kun  

je er eentje lenen van ons. 

gratis meedoen  3 keer

extra info www.degelenberg.nl

contact /afspraak alie Boekhout email: alieboekhout@planet.nl 

 of ’s avonds na 18.00 uur op 0487 512 219



wat is tennis bij  Tennis is een sport waar je al jong mee kunt 

LTC Horssen?  beginnen. Je kunt het spelen met 2 of 4  

personen. Je kunt op onze kunstgrasvelden 

het hele jaar door tennissen. De bedoeling is 

om de bal zo over het net in het veld van de 

tegenpartij te slaan, dat deze hem niet (goed) 

kan terugslaan.

vereniging LTC Horssen 

adres Bredestraat 1, 6631 BC Horssen

  De tennisvelden liggen naast de voetbal- 

velden van Olympia / BOA-jc.

dag en tijdstip  Op afspraak kunnen we de eerste  

kennismaking regelen.

periode Het gehele jaar

leeftijd  Alle kinderen van de basisschool  

(vanaf groep 3) en andere t/m 17 jaar.

benodigdheden  Sportkleding, sportschoenen en een tennis-

racket met tennisballen. Heb je geen racket en 

ballen dan kunnen die worden geleend van ons.

gratis meedoen 3 keer

extra info   We hebben geen eigen site maar kijk eens  

op  de site van de tennisbond: http://www.

 knltb.nl/cms/showpage.aspx?id=604

contact /afspraak  peter diebels tel. 0487 542 313  

 mobiel 06 4460 9447

 e-mail: ltchorssen@live.nl

tennis



tennis
wat is tennis bij  Een spel voor 2 of 4 personen met rackets 

Tennis Deest?  en speciale tennisballen. Het doel is de bal 

zodanig over het net in het veld van de  

tegenstander te slaan dat deze hem niet 

meer goed terug kan slaan.

vereniging Tennis Deest

adres  Kweldam 4a, Sportcomplex Kremershof, 

6653 CC Deest

dag en tijdstip  Iedere dinsdagavond van 18.00 - 19.00 uur.

periode Het gehele jaar.

leeftijd Van 6 tot 12 jaar.

benodigdheden  Sportkleding, tennisschoenen en een racket. 

Wij hebben ook 25 kinderrackets te leen en 

zorgen voor de ballen en een trainer.

gratis meedoen  Kinderen van de basisschool (groep 3 t/m 8) 

krijgen een gratis lidmaatschap van  

Tennis Deest.

extra info www.tennisdeest.nl

contact /afspraak tonny Janssen, mobiel 06 2311 6055

 email: info@tennisdeest.nl



wat is volleybal  Volleybal is een leuke teamsport, die geschikt

bij Boemerang?  is voor zowel mannen als vrouwen en voor 

alle leeftijden. Of je nu recreatief wilt spelen 

of prestatiegericht bent, je kunt invoegen 

op elk niveau. Een team bestaat uit minimaal 

6 spelers en dat maakt volleybal een spor-

tieve en gezellige bezigheid!   

vereniging Boemerang Komeet

adres  Secretaris Marieke van Dreumel 

Boslaan 18, 6652 GH Druten

dag en tijdstip  Mini’s en clusters (6-12 jaar) 

  op woensdag van 17.00-19.00 uur 

C-jeugd (12-14 jaar) jongens 

 op maandag 17.30-19.00 uur

 C-jeugd (12-14 jaar) meisjes 

 op dinsdag 18.00-19.30 uur

periode Het gehele jaar

leeftijd Vanaf ongeveer 6 jaar

benodigdheden  Sportkleding en sportschoenen voor de zaal. 

Trainers en een leuke training zijn aanwezig!

gratis meedoen 2 tot 3 keer

extra info 

www.boemerangkomeet.nl 

contact /afspraak  

Milou Gojiarts 

(Technische Commissie)

email: 

bk.milougoijarts@gmail.com

volleybal



wat is volleybal  Volleybal ook wel, Cool Moves Volley, is 

bij Atalante?  speciaal gericht op kinderen in de leeftijd van 

6 jaar t/m 12 jaar. Door middel van verschil-

lende niveaus leer je stapsgewijs volleyballen!  

Wanneer je te oud wordt/bent om bij CMV te 

spelen, ga je bij Jeugd A, B of C volleyballen 

(afhankelijk van je leeftijd).

vereniging Volleybalvereniging Atalante te Horssen. 

adres  Thuisbasis is de sporthal gelegen naast  

Dorpshuis de Horst, Rijdt 83 te Horssen.

dag en tijdstip  De trainingen vinden plaats op maandag, 

dinsdag en vrijdag. De tijden en groepen zijn 

ingedeeld naar leeftijd.

periode  Het gehele jaar kan je je aanmelden (met 

uitzondering van de 3 laatste weken voor de 

zomervakantie).

leeftijd Vanaf 6 jaar ben je van harte welkom!

benodigdheden Korte broek, t-shirt en gymschoenen 

 (geen zwarte zolen). 

gratis meedoen  Je mag 4x gratis meedoen voordat  

je besluit of je lid wil worden.

  

volleybal

extra info www.atalantehorssen.nl 

contact /afspraak Jolanda Visser, tel. 0487 541 452

 email: jeugd@atalantehorssen.nl



wat is volleybal  Als volleybalvereniging Blok ’69 willen we 

bij Blok‘69?  graag de jeugd het plezier geven in de 

 volleybalsport. Het jeugdvolleybal volgens 

de NeVoBo is opgedeeld in een aantal 

niveaus en is gekoppeld aan de leef-

tijd. De eerste zes niveaus worden ook 

wel minivolleybal, circulatievolleybal of 

circulatie- minivolleybal genoemd en is een 

op volleybal gebaseerd model wat kinderen 

stapje voor stapje het volleybalspel leert.

vereniging Blok’69 Afferden

adres We spelen in de sporthal bij Kulturhus 

 De Meent, koningsplein 24 te Afferden.

dag en tijdstip  Woensdag van 17.45 tot 18.45 uur voor 

niveau 1 en 3 (leeftijd 6 t/m 9) en van 

  18.45 tot 19.45 uur voor niveau 3, 4, 5 en 6 

(leeftijd 10 t/m 12).

periode Van september t/m april april.

leeftijd Van 6  t/m 12 jaar.

benodigdheden  Sportkleding, zaal sportschoenen, eventueel 

douche spullen. Wij zorgen voor het plezier!

gratis meedoen 3 keer

extra info www.vvblok69.nl en www.coolmovesvolley.nl 

contact /afspraak Carlo van der Heijden, tel. 0487 518 494

volleybal



scouting
wat is scouting?  Scouting ‘De Woutergroep’ Deest is een kleine gezellige 

 scoutinggroep. We hebben een eigen ruimte en een groot  

terrein met een klein bos. Een kampvuurcirkel kan hier 

natuurlijk niet ontbreken. Wij maken veel plezier met elkaar 

en zorgen ervoor dat iedereen lol heeft. Met veel activiteiten 

waaronder het weekendenkamp, avonturen beleven in ons bos 

en langs de Waal.

vereniging Scouting ‘Woutergroep Deest’ 

adres Kweldam 1A, 6653 LB Deest

dag en tijdstip  Op vrijdag van 19.00 t/m 21.00 uur. Leeftijd 11 jaar en ouder. 

Op zaterdag van 14.00 t/m 16.00 uur. Leeftijd 7 t/m 11 jaar.

periode Het gehele jaar

leeftijd Vanaf 6 jaar.

benodigdheden  Je hoeft niets mee te nemen.

gratis meedoen 4 keer

extra info www.dewoutergroep.com 

 https://www.scouting.nl/publiek/ontdek

contact /afspraak Maarten v.d. Boek, 

 mobiel 06 3892 0185

 email: bestuur@dewoutergroep.com



judo
wat is judo?    Een sport waarbij je probeert je judomaat te 

werpen of op de grond vast te houden. Je leert  

allerlei manieren om dat voor elkaar te krijgen. 

Judo doet geen pijn, je valt op een judomat.  

Je oefent (stoeit) met elkaar en leert van 

elkaar. Door judo voel je je sterk.

vereniging Judo Sho Shin

adres  Gymnastieklokaal Druten-Zuid, 

 de Koekoek 9, 6651 GP Druten.

dag en tijdstip  Op vrijdagen. Tijdstip is afhankelijk van  

de leeftijd (zie www.judoshoshin.nl).

periode  Het hele jaar met uitzondering van  

december en juni en als er op de site  

wordt aangegeven dat er examens  

gehouden worden. In de schoolvakanties  

worden er geen lessen gegeven.

leeftijd Van 6 tot en met 13 jaar.

benodigdheden  Joggingbroek en een T-shirt met lange  

mouwen.

gratis meedoen 2 keer

extra info www.judoshoshin.nl

contact /afspraak  Telefonisch met Kees of Mieke strooker 

 024 3001 839 of via email: 

 judoshoshin@xmsnet.nl



zwemmen
wat is zwemmen?  Zwemmen is leuk!!! Lekker een paar keer per 

week plonzen in het water, nóg beter en  

sneller leren zwemmen. Als je wil kun je bij 

ons uiteindelijk ook wedstrijden zwemmen  

om te kijken wie het allersnelst is.  

Na een paar trainingen bij ons zwem je in  

de zomervakantie nog sneller dan je vader! 

vereniging Zwemvereniging De Gelenberg Druten

adres  Zwembad de Gelenberg, De Gelenberg 3, 

6654 AZ Afferden

dag en tijdstip Maandag van 18.15 uur tot 19.00 uur. 

 Vrijdag van 18.10 uur tot 19.00 uur.

periode  Het hele jaar, met uitzondering van de school-

vakanties.

leeftijd Leeftijd is niet van belang, 

 wel dat je minimaal je A-diploma hebt.

benodigdheden  Zwembroek/badpak en een handdoek.  

Zwembril en badmuts meenemen als je die 

hebt (géén duikbril).

gratis meedoen 2 weken (= 4 keer)

extra info www.gelenberg.nl/activiteiten/snuffelsportpas

contact /afspraak  

Aanmelden via de website

www.gelenberg.nl/

lidworden. 

Je krijgt een uitnodiging 

met de dagen wanneer 

je welkom bent.



wat is vissen?   Sportvissen is niets voor watjes! Houd je van 

buiten zijn, water en natuur? Wil je samen 

met je vrienden actief bezig zijn? Houd je van 

spanning en avontuur? Lees dan verder! Wij 

hebben schitterende viswateren waar ook jij 

welkom bent. Durf jij dit aan? Maak dan een 

afspraak. Dan gaan wij met jullie vissen!

vereniging Hengelsportstichting de Uiver

adres Postbus 108, 6650 AC  Druten

dag en tijdstip  Op afspraak als een groepje kinderen zich 

heeft aangemeld.

periode  Vissen is het gehele jaar mogelijk met een 

piek in de maanden april tot en met september.

leeftijd Vanaf 8 jaar 

benodigdheden  Laarzen, eventueel regenkleding bij slecht 

weer. Indien de kinderen geen visspullen  

hebben wordt daarvoor door ons gezorgd.

gratis meedoen  De kinderen mogen maximaal 2 keer gratis 

onder begeleiding komen vissen.

extra info www.stekkie.nl

 www.sportvisserijnederland.nl 

contact /afspraak 

Ger van Hout, voorzitter Hengelsportstichting de uiver. 

Mobiel: 06 5328 3873, email: g.hout66@upcmail.nl 

Aanmeldingen of voor vragen, bij voorkeur per email of sms  

met naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en mailadres 

naar de contactpersoon.

vissen



turnen
wat is turnen?  Turnen is een sport voor meisjes en jongens, 

waarbij gymnastische oefeningen worden 

gedaan. In de vrije ruimte van de zaal of op 

de uitgestalde toestellen, zoals: de lange mat, 

dikke mat, balk, brug, pegasus en ringen. We 

hebben ook trampolines en een tumblingbaan 

(soort luchtkussen), waarop heerlijk geoefend 

kan worden. 

vereniging Dans- en turnvereniging Druturnia.

adres Secretariaat: Rijdt 46, 6631 AT Horssen, 

 Tel. 0487 542702, email: wichen@kpnplanet.nl

dag en tijdstip  Dinsdag 16.30-17.30 uur (geboren in 2002  

en ouder), woensdag 15.00-16.00 uur (2007-

2006), vrijdag 16.00-17.00 uur (2006-2005), 

vrijdag 17.00-18.00 uur (2004-2003), zater-

dag 10.30-11.30 uur (2005-2004), zaterdag 

11.30-12.30 uur (2003-2002). 

  Op woensdag van 18.00-19.00 uur spring-

groep (basisschoolleeftijd).

periode  Het gehele jaar.

leeftijd Vanaf 4 jaar.

benodigdheden  Gemakkelijk zittende kleding, sportkleding of 

turnpakje, turnschoenen of op blote voeten.

gratis meedoen Twee keer in de sportzaal van 

 De Lier in Puiflijk.

extra info www.druturnia.nl, klik op ‘turnen’.

  Kijk ook eens op de onderwerpen bij foto’s  

om een indruk op te doen.

contact /afspraak  Secretariaat: Coen van wichen, rijdt 46, 

  6631 at Horssen, tel. 0487 542 702,  

e-mail: wichen@kpnplanet.nl

  Ook kan voor  het begin van de les in de zaal 

worden aangemeld. 



dansen
wat is dansen?  Bij dansen bewegen meisjes en jongens op 

muziek. Op ritmische wijsjes worden allerlei  

dansen geleerd. Zo komen verschillende stijlen 

aan bod: streetdance, jazzdance, kidsdance.

  Op het einde van het seizoen wordt dat alle-

maal gepresenteerd in een spetterende show.

 vereniging Dans- en turnvereniging Druturnia.

adres Secretariaat: Rijdt 46, 6631 AT Horssen, 

 Tel. 0487 542 702, email: wichen@kpnplanet.nl

dag en tijdstip  Dinsdag 17.30-18.30 uur (leeftijd 5-6), 

 dinsdag 18.30-19.30 uur (leeftijd 7-8), 

 woensdag 18.30-19.30 uur (leeftijd 9+), 

 donderdag 18.00-19.00 uur (leeftijd 9-10), 

 donderdag 19.00-20.00 uur (leeftijd 10-11-12)

periode  Het gehele jaar.

leeftijd Vanaf 4 jaar.

benodigdheden  Gemakkelijk zittende kleding, sportkleding of 

turnpakje, dans- / sportschoenen of op blote 

voeten.

gratis meedoen  Twee keer in de sportzaal van De Doorkijk  

in Druten-Zuid.

extra info  www.druturnia.nl, klik op ‘dans’. Kijk ook eens bij 

onderwerpen: foto’s om een indruk op te doen.

contact /afspraak  Secretariaat: Coen van wichen, rijdt 46, 

  6631 at Horssen, tel. 0487 542 702,  

e-mail: wichen@kpnplanet.nl

  Ook kan voor het begin van de les in de zaal 

worden aangemeld. 



pony rijden
Rijden op  Bij Ponyclub De Musketiers kun je met je eigen

een pony?  pony of een lease- huur- of verzorg pony dressuur 

of springlessen volgen. De lessen zijn geschikt 

voor zowel de recreatieve- als de wedstrijdruiter. 

Verder kun je als lid van de ponyclub gebruik 

maken van de rijhal en deelnemen aan de diverse 

clubactiviteiten.

vereniging Ponyclub De Musketiers 

adres Rijhal De Musketiers, Gelenberg 11, Druten.

dag en tijdstip  Op afspraak het hele jaar door. Twee keer per 

jaar organiseert Ponyclub De Musketiers een 

Bixie-dag. Bixie is een dressuur-/behendigheids-

wedstrijd voor de jonge beginnende ruiters. Kijk 

op www.rijhal-demusketiers.nl/Activiteiten.html

periode Het gehele jaar.

leeftijd Vanaf 7 tot en met 18 jaar

benodigdheden  Pony (heb jij geen eigen pony, kijk dan op www.

rijhal-demusketiers.nl onder het kopje Leden 

info/wetenswaardigheden/PC voor  alternatieve 

mogelijkheden). Verder een rijbroek, veiligheids-

cap en rijlaarzen.

gratis meedoen 3 instroom-/snuffellessen.

extra info www.rijhal-demusketiers.nl

contact / afspraak iris Boonstoppel, mobiel: 06 3620 2870 

 email: irisboonstoppel@gmail.com



alle sporten en gegevens op een rij

schaken Druten 4 keer gratis meedoen afspraak via Jurjo Hagen 0487 593 906 

Badminton Druten 3 keer gratis meedoen afspraak via Hugo Boon van Ostade 0487 516 080

Hockey Druten 4 keer gratis meedoen afspraak via 6 -10 jaar: jongstejeugd@hockeyclubdruten.nl

    11-12 jaar: jeugd@hockeyclubdruten.nl

Voetbal s.C.p. Puiflijk 3 keer gratis meedoen afspraak via Erik van Gelder 0487 517 070 of 06 5318 8962

Voetbal dio’30 Afferden 3 keer gratis meedoen afspraak via Hans ’t Jong 06 1903 9502 (van 18.00 - 21.00 uur) 

Voetbal Boa JC Horssen 3 keer gratis meedoen afspraak via Peter Hermanussen 06 2383 8522

tennis de Gelenberg Afferden 3 keer gratis meedoen afspraak via Alie Boekhout 0487 512 219 (’s avonds na 18.00 uur)

tennis ltC Horssen Horssen 3 keer gratis meedoen afspraak via Peter Diebels 0487 542 313 of 06 4460 9447

tennis deest Deest gratis lidmaatschap! afspraak via Tonny Janssen 06 2311 6055

 Volleybal Boemerang Druten 3 keer gratis meedoen afspraak via Milou Gojiarts email: bk.milougoijarts@gmail.com

 Volleybal atalante Horssen 4 keer gratis meedoen afspraak via email: jeugd@atalantehorssen.nl

 Volleybal Blok ‘69 Afferden 3 keer gratis meedoen afspraak via Carlo van der Heijden 0487 518 494

scouting Deest 4 keer gratis meedoen afspraak via Maarten v.d. Boek 06 3892 0185

Judo Druten 2 keer gratis meedoen afspraak via Kees of Mieke Strooker 024 300 1839

Zwemmen Afferden 4 keer gratis meedoen afspraak via www.gelenberg.nl/activiteiten/snuffelsportpas

Vissen Druten 2 keer gratis meedoen afspraak via Ger van Hout 06 5328 3873 

turnen Puiflijk 2 keer gratis meedoen afspraak via Coen van Wichen 0487 542 702

dansen Druten 2 keer gratis meedoen afspraak via Coen van Wichen 0487 542 702

pony rijden Druten 3 keer gratis meedoen afspraak via Iris Boonstoppel 06 3620 2870

gratis meedoen 3 instroom-/snuffellessen.

extra info www.rijhal-demusketiers.nl

contact / afspraak iris Boonstoppel, mobiel: 06 3620 2870 

 email: irisboonstoppel@gmail.com



Als je vragen hebt kun je contact opnemen met Actief  

Maas en Waal, Bert de Haas. Hij is telefonisch bereik - 

baar op 0487 512 691 (tot 13.00 uur)  of via email:  

info@actiefmaasenwaal.nl. 

snuffelen?
Jij komt toch ook

snuffelsportpas is een project van Actief Maas en Waal. ontwerp: www.ontwerpkantoor.nl druk: Wemen Drukwerk en Communicatie Druten


