
Sport in Woudenberg | John F. Kennedylaan 116 | 3931 XM Woudenberg

legenda gebruikte iconen: 

Geschikt voor
senioren > 65 jaar

Mogelijkheden tot 
inclusief sporten*

Staat er geen leeftijdsspecifiek icoon bij de activiteit vermeld?
 Dan is deze activiteit in principe geschikt voor 5- tot 65-jarigen. 

*Deze verenigingen en organisaties hebben aangegeven de mogelijkheden tot aangepast sporten voor mensen 
met diverse beperkingen samen te willen onderzoeken. Neem contact met hen op voor meer informatie. 

Wil je meer weten over de strippenkaart, de aangesloten deelnemers of de 
mogelijkheid ‘m zelf te downloaden? Kijk op www.sportinwoudenberg.nl.

Wil je ons na de proeflessen laten weten hoe het is bevallen en of je verder gaat 
met de betreffende activiteit? Of misschien heb je tips voor ons? 

We ontvangen dergelijke berichtjes graag op info@sportinwoudenberg.nl! 

Deze strippenkaart is ontwikkeld door #sportinwoudenberg in 
samenwerking met alle aangesloten sportaanbieders en organisaties.

Het doel is om jou inzicht te geven in de mogelijkheden tot sport en bewegen
in Woudenberg & je hier gratis kennis mee te laten maken. 

Op deze strippenkaart vind je: 

de gratis proeflessen, -trainingen of cursussen die deze
Woudenbergse sportaanbieders en organisaties aanbieden;

hun contactgegevens, zodat je zelf meer informatie op kunt vragen.

Wil jij gebruik gaan maken van de strippenkaart? Stuur een mail naar 
info@sportinwoudenberg.nl; we nemen zo snel mogelijk contact met je op. 
Je mag ons uiteraard ook bellen: 06 - 27 28 11 06. Veel sportplezier gewenst!

VOETBALVERENIGING WOUDENBERG
3 proeflessen

www.vvwoudenberg.nl • jeugdvoorzitter@vvwoudenberg.nl

VOLLEYBALVERENIGING WOUDENBERG
3 proeflessen

www.volleybalwoudenberg.nl • info@volleybalwoudenberg.nl

Z DANCE EVENT
2 proeflessen

z.dance.event@gmail.com



STEPTEAM HIGH LEVEL
3 proeflessen

www.stepteamhighlevel.nl • info@stepteamhighlevel.nl

SPORT & HEALTH BODYFLASH
1 week proeflidmaatschap

www.bodyflash.nl • info@bodyflash.nl

TAFELTENNISVERENIGING SMASH WOUDENBERG
3 proeflessen

www.smashwoudenberg.nl • andrekoudijs@hotmail.com 

TENNIS EN PADELVERENIGING 'T SCHILT
1 proefles en 3 keer deelname aan rackettrek onder 
begeleiding van ervaren tennissers.

www.tvtschilt.nl • nieuweleden@tvtschilt.nl

2 proeflessen per activiteit
Jeu de Boules | Koersbal | Gymnastiek | Nordic Walking |
Yoga 60+ | Vrije inloop (biljart) | Volleybal | Walking football 
via Voetbalvereniging Woudenberg | Tennis

SWO (SENIOREN WELZIJN ORGANISATIE) WOUDENBERG

www.swo-woudenberg.nl • secretariaat.swowoudenberg@gmail.com

SCHAATSVERENIGING WOUDENBERG
2 proeflessen

www.svwoudenberg.nl • secretaris@svwoudenberg.nl 

BRIDGECLUB SCHARUK
Gratis beginnerscursus (start september 2021) of
2 keer kennismaken met bridge

dickschout@gmail.com

GYMNASTIEKVERENIGING LONGA WOUDENBERG
2 proeflessen

www.longawoudenberg.nl • info@longawoudenberg.nl  

3 proeflessen
BADMINTON VERENIGING WOUDENBERG

www.bvwoudenberg.nl • errievanbemmel@outlook.com

GEERESTEINGROEP
1 proefles voor groepslessen

www.geeresteingroep.nl • s.groenen@geeresteingroep.nl

KORFBALVERENIGING WOUDENBERG
3 proeflessen

www.kvwoudenberg.nl 

DANSSTUDIO BLOMDANCE
2 proeflessen

www.blomdance.com • info@blomdance.com

RUNXPERIENCE
2 proeftrainingen (voor zowel beginnende als geoefende hardloper)

www.runxperience.nl • info@runxperience.nl
TO EMPOWER ME, KICKBOKSEN EN COACHING
1 proefles

www.toempowerme.nl • info@toempowerme.nl


