
Grijp je kans en doe gratis mee! 
Alle leerlingen van groep 3 tot en met 8   

van alle basisscholen in de gemeente West 

Maas en Waal ontvangen een snuffelsport

pas. Met deze pas kun je gratis snuff elen 

aan de sporten waar je nieuwsgierig naar 

bent. Alleen of in teamverband. In dit in

for matieboekje staat welke verenigingen 

deel nemen en hoe je een afspraak kunt 

maken voor een aantal gratis lessen.

nieuw!met actief maas en waalsnuffellenaan een
sport!



Beste jongens en meisjes,

Dit jaar opnieuw voor jullie de snuffelsportpas west maas en waal. De gemeente 

West Maas en Waal 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 21 

verenigingen hebben een leuk aanbod voor je en staan klaar om jou met hun sport kennis 

te laten maken. Met deze Snuffelsportpas kan je met maar liefst 11 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 snuffelsporten.

Sportieve groet,

Bert van Swam, wethouder Sport, wethouder Zorg, Welzijn en Onderwijs.

kom snuffelen!



De spelregels

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

Maas en Waal komen voor de Snuffelsportpas in aanmerking. De Snuffelsportpas 

is geldig vanaf maart tot en met december 2013. Dus je kunt vandaag al 

direct beginnen met je eerste sportsnuffel! 

Met deze pas kun je gratis verschillende sporten uitproberen bij sportvereni

gingen en sportorganisaties in de gemeente West Maas en Waal. In dit informa

tieboekje staan alle deelnemende sportverenigingen en organisaties vermeld. 

Als je een voor jou leuke sport uitgekozen hebt, neem je zelf telefonisch of per 

email  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. 

bel meteen vandaag!



schaken
wat is schaken?  Schaken is een ‘doe’sport maar dan met 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. De spelregels zijn overal  

hetzelfde, dus kun je het overal spelen.

vereniging  Schaakvereniging Tornado is er voor leden uit 

de gemeenten Druten en West Maas en Waal 

en de clubavond is vrijdag. 

adres  Maasbommel en BenedenLeeuwen

dag en tijdstip  Overleg met de contactpersoon op 

 twee verschillende locaties: Maandag: 

 St. Lambertusschool in Maasbommel 

 van 15.30 – 16.30 uur. Woensdag: 

 De Wijzer in BenedenLeeuwen

  van 12.45 tot

 13.45 uur.

periode  Aanmelding kan direct, maar deelname wordt 

bevestigd zodra er 10 deelnemers op één locatie 

zijn. Uiterste aanmelding tot 1 mei 2013. 

leeftijd Vanaf de groepen 5 en 6.

benodigdheden Alleen je gezond verstand!

extra info  www.actiefmaasenwaal.nl/schakenbeneden

leeuwentornado of bel naar 0487 593 906

gratis meedoen  4 achtereenvolgende keren, vervolgens verder 

leren en partijtjes spelen op vrijdag (clubavond): 

18.45 uur tot 19.45 uur in d’n Bogerd, 

 van Heemstraweg 53 Druten.

afspraak                                Het liefst gebundeld per basis

                                                                              school uit West Maas  

                                                                                     en Waal. 

                                                                                     Jurjo Hagen

                                                                                       0487 593 906 

                                                                                         of: jurjohagen

                @gmail.com



turnen
wat is turnen?  Turnen is een veelzijdige sport waarbij gymnas

tische oefeningen worden gedaan. Het is een 

sport voor jongens en meisjes en wordt in een 

gymzaal gegeven. Meestal turnen we op toe

stellen zoals brug, evenwichtsbalk, trampolines, 

ringen, rekstok, paard en de tumblingbaan (soort 

luchtkussen). Daarnaast trainen we natuurlijk ook 

lenigheid, kracht en conditie.

vereniging Gym en turnvereniging Fortis

adres  Postbus 54, 6658 ZG BenedenLeeuwen

  Adres van de sportaccommodatie: De Rosmolen, 

Zonnebloemstraat 7, 6658 XK BenedenLeeuwen

dag en tijdstip  In overleg, bij het maken van de afspraak.

periode  Het gehele jaar.

leeftijd Alle leerlingen van groep 3 t/m 8.

benodigdheden  Sportkleding of turnpakje met sportschoenen of 

blote voeten.

gratis meedoen Twee keer in sportzaal de Rosmolen in 

 BenedenLeeuwen

extra info www.actiefmaasenwaal.nl/

 turnenbenedenleeuwenfortis 

contact /afspraak  Jenny Verbruggen, 0487 560 684

 email: informatie@fortisturnen.nl

  Ook kan voor het begin van de les in  

de zaal worden aangemeld.



hockey
wat is hockey?  Hockey is een snelgroeiende teamsport voor 

jongens en meisjes. Het wordt gespeeld in een 

elftal, 8tal, 6tal of 3tal. 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, 6654 AZ, Druten

dag en tijdstip  Zondag 24 maart, woensdag 27 maart, 

  woensdag 10 april, zondag 14 april en verder 

 op woensdagen van 15.30 – 16.30 uur. 

 Op zondagen van 11.00  12.00 uur.

periode Gedurende het hele jaar.

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

benodigdheden  Schoeisel (geen voetbalschoenen), 

 scheenbeschermers (verplicht), 

 gebitsbeschermer (verplicht), 

 

 

 sportkleding, hockeystick 

 (eventueel in bruikleen).

gratis meedoen 4 keer

extra info www.actiefmaasenwaal.nl/category/

 gemeentewestmaasenwaal

contact /afspraak  Svenja Gubbels, secretariaat  

Jongste Jeugd (612 jaar): 

 jongstejeugd@hockeyclubdruten.nl



voetbal
wat is voetbal?  Droom je er van om profvoetballer te worden? Of wil 

bij S.V. Leones?  je gewoon lekker gezellig voetballen? Bij Leones ben 

je dan op het juiste adres. De grootste vereniging in 

de Gemeente West Maas en Waal waar gezelligheid, 

sportiviteit en trots op de vereniging centraal staan. 

Een vereniging die veel aandacht besteed aan de 

jeugdopleiding. Aandacht voor de speler, plezier in 

het spel en leren samenspelen dat streven wij na bij 

onze jeugd. Kom een kijkje nemen op ons prachtige 

sportpark en ervaar hoe leuk het is om te voetballen 

bij Leones.

vereniging S.V. Leones

adres Zijveld 8, 6658 DG BenedenLeeuwen

dag en tijdstip In overleg, afhankelijk van leeftijd en ervaring.

 Bel vantevoren even voor een afspraak.

periode Gedurende het gehele voetbalseizoen.

leeftijd Vanaf 4 jaar

benodigdheden  Sportkleding, afhankelijk van het weer, een korte 

broek, shirt en/of trainingspak.Bij voorkeur ook 

voetbalschoenen en scheenbeschermers.

gratis meedoen 3 keer

extra info www.actiefmaasenwaal.nl/voetballenbeneden

  leeuwenleones, Facebook: www.facebook.com/

 svleones, Twitter: www.twitter.com/svleones

afspraak    erik tijnagel, mobiel 06 4606 4197

 email: jeugd@sv-leones.nl



voetbal
wat is voetbal Bij voetbal moet je proberen met je voeten een 

bij S.V. Avios ?  bal in het doel van de andere partij te schieten. 

Je mag er niet met je handen aankomen. Behalve 

de keeper, die staat in het doel en mag de bal 

met de handen tegen houden. Met slimme trucjes 

leer je de bal in het doel van de tegenstander te 

krijgen. Ook kun je oefenen hoe je de bal van de 

tegenstanders kunt tegen houden of zelfs afpak

ken. Voetbal speel je buiten op het gras. Dat is 

leuk en gezond. Soms word je er ook een beetje 

vies van. Dat is ook leuk en gezond!

vereniging Voetbalvereniging AVIOS Alphen

adres Dijkgraaf de Leeuwweg 17, 6626 BG Alphen

dag en tijdstip  Er zijn diverse avonden waarop je kunt trainen, 

indeling afhankelijk van de leeftijdscategorie.

periode Het hele jaar door vanaf augustus tot juni

leeftijd Vanaf 5 jaar

benodigdheden  Voetbalschoenen, scheenbeschermers en trai

ningskleding (incl. trainingspak). Voor een wed

strijdtenue wordt door de vereniging gezorgd.

gratis meedoen 1 maand gratis snuffelen

extra info www.actiefmaasenwaal.nl/

 voetballenalphenavios

contact / afspraak  antoon van teeffelen 

telefoon: 0487 562 312 

 e-mail: info@sv-avios.nl



voetbal
wat is voetbal   Voetbal is een balsport waarbij twee ploegen

bij Unitas’28?   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  Unitas ’28

adres Parkenstraat 2, 6659 BD Wamel

dag en tijdstip  Afhankelijk van beschikbaarheid trainers/leiders en 

speelruimte.

periode  Het gehele jaar.

leeftijd Alle leerlingen van groep 3 t/m 8.

benodigdheden   Voetbalschoenen of gymschoenen. Voor de mini’s zijn 

een aantal paar voetbalschoenen op de club aanwezig. 

gratis meedoen 4 keer

extra info www.actiefmaasenwaal.nl/voetballenwamelunitas28

contact /afspraak  Gerard Vernooij, tel. 0487 562 260 

Henry nuij, tel. 0487 502 022 

Jan lamers, tel. 0487 502 023

 of stuur een mail naar info@unitas28.nl



voetbal
wat is voetbal Voetbal is een balsport waarbij twee ploegen 

bij BoaJC ?  moeten proberen de bal in het doel van de 

tegenstander 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 Batavia (Batenburg), Olympia (Horssen) 

en AAC (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 maart tot mei en weer vanaf  

augustus t/m december.

leeftijd Vanaf 5 jaar t/m 12 jaar.

benodigdheden   Voetbalschoenen, voetbalkousen en scheen

beschermers (verplicht). Trainingsbroek lang of 

kort, trainingsjas of sweater, tshirt en een dun 

regen jasje. Buitensport kleding afhankelijk van 

het weer.

gratis meedoen 3 keer

extra info www.actiefmaasenwaal.nl/

 voetbalaltforstbatenburgboajc 

contact / afspraak  peter Hermanussen, tel. 06 2383 8522    

email: info@boa-jc.nl



voetbal
wat is voetbal   Voetbal is een teamsport waarbij je met samen met je

bij S.V. DSZ?   voetbalvrienden of vriendinnen twee keer per week 

kunt sporten door lekker achter een bal aan te rennen 

en op zaterdag een wedstrijd te spelen. Samen voetbal

len! Samenwerken bij een gezellige en sportieve vereni

ging. Dit vindt DSZ voor ieder jeugdlid van groot belang. 

Onze naam is dan ook niet voor niets Door Samenspel 

Zegevieren.

vereniging Sportvereniging Door Samenspel Zegevieren

adres De Hoge Berg, Trambaan 1, 6657 CE BovenLeeuwen

dag en tijdstip  In overleg te bepalen en afhankelijk van de leeftijd.

periode  Het gehele jaar.

leeftijd Vanaf 5 jaar.

benodigdheden   Sportkleding afhankelijk van het weer: een korte boek, 

shirt en/of trainingpak. Bij voorkeur ook voetbalschoenen 

en scheenbeschermers om blessures te voorkomen. 

gratis meedoen 3 keer

extra info www.actiefmaasenwaal.nl/

 voetballenbovenleeuwendsz 

contact /afspraak   Contactpersoon jeugd: rob sas,telefoon:  

0487 591 030, email: rob@finforte.nl



tennis
wat is tennis bij Tennis is een spel voor 2 of 4 personen, als je 

ATC Alphen?  met zijn tweeën speelt dan speel je een enkel 

partij, en met zijn vieren speel je een dubbel

partij. Tennis wordt gespeeld met een racket en 

tennisballen. Het is de bedoeling om de tennisbal 

zo over het net heen te spelen dat de tegenstan

der er niet bij kan.

vereniging Alphense Tennis Club

adres Greffelingsestraat 9, 6626 AN Alphen

dag en tijdstip  7, 14 en 21 maart

periode Het gehele jaar.

leeftijd Alle leerlingen van de groepen 3 t/m 8..

benodigdheden  Sportkleding en sportschoenen zonder noppen.

gratis meedoen  3 keer

extra info   www.actiefmaasenwaal.nl/

 tennissenalphenatc 

contact /afspraak simone raadsheer, 

 email: simone.raadsheer@hotmail.com, 

 telefoon 06 1040 1661



wat is tennis bij  Tennis is een spel voor 2 of 4 personen, als je 

LTC Dreumel ’75?  met zijn tweeën speelt dan speel je een enkel 

partij, en met zijn vieren speel je een dubbel

partij. Tennis wordt gespeeld met een racket en 

tennisballen. Het is de bedoeling om de tennisbal  

zo over het net heen te spelen dat de tegen

stander er niet bij kan.

vereniging Tennisclub LTC Dreumel ’75 

adres Nieuwstraat 8, 6621 KV Dreumel.

dag en tijdstip  Op afspraak kunnen we de eerste  

kennismaking regelen.

periode Het gehele jaar, behalve in de zomervakantie.

leeftijd  Alle kinderen van de basisschool, 

 vanaf groep 3 t/m 8.

benodigdheden  Sportkleding en sportschoenen. Als je hebt een 

tennisracket en zo niet, hebben wij die voor jouw.

gratis meedoen 3 keer. 

extra info www.actiefmaasenwaal.nl/

 tennissendreumelltcdreumel75

contact /afspraak   niels Kooijmans: 06 1802 6156

 Joukje Keuning: 06 1091 5404

 e-mail: ltcdreumel75jeugd@hotmail.com 

tennis



wat is tennis bij Tennis is leuk!!! Stapsgewijs kun je leren

TC LEWABO?  tennissen; of je nu recreatief of prestatief wilt 

spelen. Tennis is een sport waar je al jong mee 

kunt beginnen. Je kunt het spelen met 2 of 4 per

sonen. Als LEWABO willen we jeugdspelers graag 

het plezier van tennis overbrengen. 

vereniging TC  LEWABO

adres De Peel 10, 6658 DJ, BenedenLeeuwen

dag en tijdstip  Op afspraak kunnen we de eerste kennismaking 

regelen. Tijdstip is afhankelijk van leeftijd en 

aantal aanmeldingen. Op www.lewabo kun  

je de data zien.

periode Van 1 april t/m 1 juli 2013.

leeftijd Alle leerlingen van de groepen 3 t/m 8.

benodigdheden  Tennisracket, tennisballen, tennis/sportschoenen 

en sportieve kleding.

gratis meedoen  2 keer

extra info www.actiefmaasenwaal.nl/

 tennissenbenedenleeuwenlewabo

contact /afspraak Via de website van lewabo: www.lewabo.nl  

tennis



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

TV Bolete?  beginnen. Bij Bolete kun je het hele jaar tennis

sen op 3 kunstgrasbanen. Er zijn veel mogelijk

heden om te leren tennissen. Wij werken met 

“Tenniskids” het lesprogramma voor jongeren. 

Geef kinderen een tennisracket en een bal in de 

hand en de interesse voor deze mooie sport is 

gewekt. 

vereniging TV Bolete

adres Tennispark Bolete, Molenstraat 39a, 

 6657 BV BovenLeeuwen. 

dag en tijdstip  Op afspraak kunnen we de eerste kennis  

  making regelen. Het zou leuk zijn als je met 

 een paar vriendjes/vriendinnetjes komt maar 

 dit is natuurlijk niet perse noodzakelijk.

periode Het gehele jaar.

leeftijd  Alle kinderen van de basisschool, 

 vanaf groep 3 t/m 8.

benodigdheden  Sportkleding, sportschoenen en een tennisracket. 

Heb je geen tennisracket dan kun je er een lenen 

van ons.

gratis meedoen  3 keer. Daarna kun je direct instromen  

in ons activiteitenprogramma.

extra info www.actiefmaasenwaal.nl/

 tennissenbovenleeuwenbolete 

contact /afspraak   Jos markus tel. 0487 592 003 

 b.g.g. 06 5375 0200, 

                   silvie Donkers 06 2355 3566,

                        email: redactie@bolete.nl

tennis



wat is tennis bij Tennis is een sport die je vast wel kent van t.v.

TV Wamel?   Je kunt het spelen met 2 of 4 personen. Je kunt 

op onze tennisvelden het hele jaar door tennis

sen. De bedoeling is om de bal zo over het net 

in het veld van de tegenpartij te slaan, dat deze 

hem niet of niet goed kan terugslaan. Dan krijg jij 

er een punt bij.

vereniging TV Wamel

adres Parkenstraat 4, 6659 BD Wamel, 

 tel. clubhuis 0487 501 367.

dag en tijdstip  Op afspraak kunnen we de eerste kennismaking 

regelen. 

periode Het gehele jaar

leeftijd Alle leerlingen van de groepen 3 t/m 8..

benodigdheden  Sportkleding,sportschoenen

gratis meedoen  3 keer

extra info www.actiefmaasenwaal.nl/

 tennissenwameltvwamel 

contact /afspraak  manuela Herminez, tel. 06 1089 0922

 herminez@upcmail.nl

tennis



wat is volleybal  Volleybal is een leuke teamsport, die geschikt

bij Isala ’77?  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 sportieve 

en gezellige bezigheid!   

vereniging Isala’77. Onze thuisbasis is sportzaal 

 De Rosmolen, Zonnebloemstraat 7 

 BenedenLeeuwen.

adres  Secretaris Jim van Heteren, Berkenstraat 31A, 

6657 DC BovenLeeuwen

dag en tijdstip  De trainingen voor de mini’s en clusters, van 6 

tot 12 jaar, vinden plaats op maandagmiddag 

van 15.30 tot 17.30 uur. De jeugd vanaf 12 

jaar traint op maandag en woensdagavond.

periode Het gehele jaar

leeftijd Vanaf 6 jaar ben je van harte welkom!

benodigdheden  Korte sportbroek, tshirt en sportschoenen 

voor in de zaal ( geen zwarte zolen). Trainers 

en een leuke training zijn aanwezig.

gratis meedoen 3 maal gratis meetrainen 

 voordat je besluit of je lid wil worden

extra info www.actiefmaasenwaal.nl/

 volleybalbenedenleeuwenisala77 

contact /afspraak  emilia van rossum, 0487 594 211 

 emilia@hetnet.nl 

volleybal



wat is volleybal Bij volleybal vereniging Touché wordt gewerkt

bij VV Touché? volgens de methode Cool Moves Volley.

  Op niveau 1 (6 jaar) begin je met vangen en 

gooien, Op niveau 2 leer je serveren en zo bouwen 

we het uit totdat je op niveau 6 (1113 jaar) al 

een rally kunt spelen en wellicht al naar een bal 

duikt. Een team bestaat uit 46 kinderen. Ben je 

ouder dan 13 dan speel je op jeugdniveau C, B 

of A in een team van 68 kinderen. Ben je ouder 

dan 19 dan kun je doorstromen naar één van de 

seniorenteams.

vereniging VV Touché Dreumel 

adres  We trainen in MFA sporthal d’n Hoender,

 Nieuwstraat 10, 6621 KV Dreumel.

dag en tijdstip  Maandag van 15.4517.00 uur (6 t/m 9 jaar)

  Dinsdag 17.3018.45uur (9, 10 jaar)  

 Dinsdag 18.4520.00 uur (10 t/m 12 jaar)

  Vanaf augustus 2013 beginnen we met  

de A,B en Cjeugd (1318 jaar).

periode Van augustus t/m april

leeftijd Van 6 t/m 18 jaar

volleybal

benodigdheden Shirt, korte broek en zaalsportschoenen 

 (geen zwarte zolen!)

gratis meedoen  3 keer 

extra info www.actiefmaasenwaal.nl/

 vollyballendreumeltouche 

contact /afspraak  email: info@vvtouche.nl of jeugd@vvtouche.nl    

peter reuser, 0487 561 990 / 06 1341 4172.



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

bij Siok?  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  Volleybal S.I.O.K. Dat betekent: Samenspel Is 

Onze Kracht.

adres  Secretaris is Wim van Kruisbergen Berken

straat 25, 6657 DC BovenLeeuwen

dag en tijdstip  Op donderdagen van 18.00 – 19.00 uur

periode Het gehele jaar.

leeftijd Vanaf 6 jaar.

benodigdheden  Zaalsportkleding en sportschoenen voor  

in de zaal.

gratis meedoen Je mag mee doen tot juli 2013

extra info www.actiefmaasenwaal.nl/

 volleybalbovenleeuwensiok

contact /afspraak rené Hofstede, tel. 0487 592 859, 

 e-mail: n.hofstede@hetnet.nl

volleybal



wat is tafeltennis Tafeltennis is een sport die je alleen, maar ook

bij Tik Hard Wamel?  met vriendjes of vriendinnetjes kunt spelen. Met 

een batje en een balletje speel je tegen elkaar op 

een tafel waar een netje op bevestigd is. Wist je 

dat:  Tafeltennis na voetbal de meest populaire 

sport is ter wereld?  Het balletje soms wel snel

heden tot 200 km per uur haalt?

vereniging Tik Hard Wamel 

adres  Vrije Tijds Centrum Wamel, 

 Clarissenstraat 2, 6659 BN Wamel

dag en tijdstip Dinsdagavond van 18.15 tot 19.15 uur.

periode Januari tot en met juni en van september 

 tot en met december.

leeftijd Alle leerlingen van groep 3 t/m 8.

benodigdheden Sportschoenen, voor een batje zorgen wij.

gratis meedoen  4 keer 

extra info www.actiefmaasenwaal.nl/

 tafeltenniswameltikhard

contact /afspraak  Jolanda van Ballegooy, tel. 06 2146 9119, 

email: info@tikhard.nl

tafeltennis



wat is tafeltennis Een tennisspel met kleine, lichte balletjes en een 

bij Topspin?  bat, dat op een speciaal ontworpen tafel (voorzien 

van een netje) wordt gespeeld. Je kunt het met 

twee of vier personen spelen

vereniging Secretaris: Kortestraat 4, 

 6657 AG Boven –Leeuwen 

adres  Speelzaal: Pastoor Schoenmakerstraat 5, 

 6657 AC BovenLeeuwen

dag en tijdstip Maandagen van 19.00 uur t/m 20.00 uur

periode  Hele jaar door, behalve in de zomervakantie (Vanaf 

juli t/m eerste week september). Graag minimaal 

een week voor de betreffende les aanmelden. 

leeftijd Vanaf 9 jaar

benodigdheden  Sportkleding en sportschoenen zonder zwarte 

zolen. Er zijn enkele tafeltennisbatjes aanwezig.

gratis meedoen  4 keer 

extra info www.actiefmaasenwaal.nl/

 tafeltennisbovenleeuwentopspin 

contact /afspraak  mike de Best: tel. 06 2005 7395, 

 e-mail: debest_mike85@hotmail.com 

tafeltennis



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, Maas en Waal

adres Zwembad de Gelenberg, De Gelenberg 3, 

 6654 AZ Afferden

dag en tijdstip Maandag en vrijdag van 18.15 uur 19.00 uur.

periode  Het hele jaar, met uitzondering van de school

vakanties

leeftijd Leeftijd is niet van belang, 

 wel dat je minimaal je Adiploma 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.actiefmaasenwaal.nl/

zwemmenafferdenzvde

gelenberg 

contact /afspraak  

Aanmelden via de website: 

www.gelenberg.nl/activiteiten/

snuffelsportpas. 

Je krijgt een uitnodiging 

met de dagen wanneer  

je welkom bent.

waterpolo
Kijk op de site: http://waterpolo.vahalis.nl/  



judo
wat is judo?  Judo is een verdedigingssport, maar dat bete

kent niet dat je er maar op los mag timmeren… 

Judo is juist een sport die gebonden is aan 

strenge regels, anders zou het veel te gevaarlijk 

zijn. Je leert er verliezen, vallen en zelfbeheer

sing. Daarnaast wordt je er lekker lenig van. 

vereniging Judvereniging Tora

adres  Bosseestraat 28, 6658 AT BenedenLeeuwen 

(=secretaris). Gesport wordt er in ‘D’n Dulper’, 

Past. Schoenmakersstraat 5 in BovenLeeuwen.

dag en tijdstip   Maandag vanaf 17.00 uur, donderdag vanaf 

18.30 uur, en vrijdag vanaf 16.00 uur. Dit kan 

ook wat later zijn i.v.m. je leeftijd en gewicht. 

Neem tevoren daarom altijd even contact met 

ons op.

periode  Het hele jaar, alleen in de schoolvakanties  

worden er geen lessen gegeven.

leeftijd Vanaf 5 jaar.

benodigdheden  Lange trainingsbroek en een Tshirt met 

 lange mouwen.

gratis meedoen 2 keer

extra info www.actiefmaasenwaal.nl 

 /judobovenleeuwentora

contact /afspraak  marian van den Heuvel, 0487 593 297, 

jvtora@gmail.com of Gaby lamers, 

 0487 596 288, lamers151@live.nl



scouting
wat is scouting bij    Scouting Don Bosco in BenedenLeeuwen is een actieve, 

Don Bosco?  veelzijdige maar bovenal ontzettend gezellige scoutinggroep. 

Je vindt ons iedere zaterdagochtend in of bij de blokhut, waar 

we de meest afwisselende dingen doen! Niets is namelijk zo 

afwisselend als Scouting. Van hutten bouwen tot kampvuren 

stoken en van bioscoopavonden tot speurtochten over het 

internet, er is iedere week wel een spetterend avontuur te 

beleven. Alles behalve saai en oubollig!

vereniging Scouting Don Bosco 

adres De Peel 13 in BenedenLeeuwen

dag en tijdstip  Zaterdagochtend van 09.30 tot 12.00 uur.

periode Het gehele jaar

leeftijd Vanaf 5 t/m 18 jaar.

benodigdheden  Als jij zorgt dat je oude kleding aan hebt waarin 

 je lekker kunt ravotten, dan doen wij de rest!

gratis meedoen 4 keer

extra info  www.actiefmaasenwaal.nl/scoutingbeneden 

leeuwendonbosco, www.facebook.com/ 

scoutingdonbosco, www.scouting.nl/publiek/ontdek 

contact /afspraak  contactpersoon: marianne Janssen 

telefoon: 0487 518 970

e-mail: welpen@scoutingdonbosco.com

email: welpen@dewoutergroep.com 



bel meteen vandaag!
...zit jouw favoriete sport erbij?



De snuffelsportpas is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van onderstaande partners.

BENEDEN-LEEUWEN
Van Heemstraweg 46-02

Op vertoon van 
de Snuffelsportpas
10% korting!



alle sporten en gegevens op een rij

schaken Maasbommel en BenedenLeeuwen 4 keer gratis meedoen afspraak via Jurjo Hagen 0487 593 906 

turnen BenedenLeeuwen 2 keer gratis meedoen afspraak via Jenny Verbruggen 0487 560 684

Hockey Druten  4 keer gratis meedoen  afspraak via Svenja Gubbels jongstejeugd@hockeyclubdruten.nl

Voetbal s.V. leones BenedenLeeuwen  3 keer gratis meedoen afspraak via Erik Tijnagel 06 4606 4197

Voetbal s.V. avios Alphen 3 keer gratis meedoen afspraak via Antoon van Teeffelen 0487 562 312

Voetbal unitas ‘28 Wamel 4 keer gratis meedoen afspraak via Gerard Vernooij 0487 562 260

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

Voetbal s.V. DsZ BovenLeeuwen 3 keer gratis meedoen afspraak via Rob Sas 0487 591 030

tennis atc Alphen 3 keer gratis meedoen afspraak via Simone Raadsheer 06 1040 1661

tennis ltc Dreumel ‘75 Dreumel 3 keer gratis meedoen afspraak via Niels Kooijmans 06 1802 6156

tennis tc lewaBo BenedenLeeuwen 2 keer gratis meedoen afspraak via www.lewabo.nl

tennis Bolete BovenLeeuwen 3 keer gratis meedoen afspraak via Jos Markus 0487 592 003

tennis tV wamel Wamel 3 keer gratis meedoen afspraak via Manuela Herminez 06 1089 0922

Volleybal isala ‘77 BovenLeeuwen 3 keer gratis meedoen afspraak via Emilia van Rossum 0487 594 211

Volleybal VV touché Dreumel 3 keer gratis meedoen afspraak via Peter Reuser 0487 561 990 / 06 1341 4172

Volleybal siok BovenLeeuwen 3 keer gratis meedoen afspraak via René Hofstede 0487 592 859

tafeltennis tik Hard Wamel 4 keer gratis meedoen afspraak via Jolanda van Ballegooy 06 2146 9119

tafeltennis topspin BovenLeeuwen 4 keer gratis meedoen afspraak via Mike de Best 06 2005 7395

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

waterpolo voor info over waterpolo ga naar de site http://waterpolo.vahalis.nl/ 

Judo BovenLeeuwen 2 keer gratis meedoen afspraak via Marian van den Heuvel 0487 593 297

scouting Don Bosco 4 keer gratis meedoen afspraak via Marianne Janssen 0487 518 970



snuffelen?
Jij komt toch ook

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

Als je vragen hebt kun je contact opnemen met Actief Maas en Waal, 

Bert de Haas. Hij is telefonisch bereik baar op 0487 200 010 

(tot 13.00 uur) of via email: info@actiefmaasenwaal.nl. 


