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De meeste lessen zijn open voor alle kinderen (met en zonder 
beperking). Mocht je vragen hebben of je kind kan deelnemen, 
neem dan contact op met Elske Warners via 06-46357992.
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Week voor de gezonde jeugd 
7 tot en met 11 juni

Koningsspelen 
vrijdag 22 april

Nationale Buitenspeeldag 
woensdag 8 juni

Nationale Sportweek 
16 tot en met 25 september

Landelijke activiteiten 2022
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informatie

Hallo jongens en meisjes,

In 2022 organiseren wij weer het project (S)Cool Sport.  
Als buurtsportcoaches van Sport in Dronten vinden wij  
het belangrijk dat jij de mogelijkheid krijgt om een paar 
keer te kunnen ervaren wat een sport inhoudt en hoe de 
vereniging eruitziet. Vandaar dat wij elk jaar, in samenwerking 
met de sportaanbieders van de gemeente Dronten, jou de 
mogelijkheid willen geven kennis te maken met de sport-
aanbieders.

Sport in Dronten bestaat uit buurtsportcoaches die in  
verschillende wijken te vinden zijn. André, Aylin, Joppe,  
Noureddine, René en Pim kun je vinden op scholen, sport- 
velden, sportverenigingen of gewoon in de wijk. Elke dag zijn 
wij bezig om gezondheid en beweging onder de aandacht 
te brengen bij iedereen die woont in de gemeente Dronten. 
Dit doen we door middel van activiteiten op bijvoorbeeld de 
schoolpleinen, organiseren we beweegevenementen zoals  
de Nationale Sportweek, ontwikkelen we themalessen  
op scholen en ondersteunen we individuele vraagstukken.  
Benieuwd naar het totale sportaanbod in de gemeente Dronten? 
Neem dan eens een kijkje op www.sportindronten.nl.

Verderop in het boekje stellen we onszelf graag persoonlijk  
aan je voor!

Sportieve groet,

De buurtsportcoaches
Sport in Dronten
 

Met de missie ‘alle Drontenaren in beweging’, 

hebben de buurtsportcoaches als doel een 

sportieve en gezonde leefstijl te creëren bij 

de inwoners van de gemeente Dronten.

buurtsportcoaches

Voorwoord

54

 

Verenigingsondersteuner

De verenigingsondersteuner helpt de verenigingen  
en commerciële sportaanbieders met allerlei vraag-
stukken waar zij tegen aan lopen. Dit kunnen bestuurlijke 
kwesties zijn, accommodatie gerelateerd, maar ook  
hoe een vereniging meer vrijwilligers of leden kan  
vinden. Daarnaast is de verenigingsondersteuner  
verantwoordelijk voor (S)cool Sport. 

Samen met alle sportaanbieders in de gemeente  
Dronten wil de verenigingsondersteuner mensen  
zoveel mogelijk laten genieten van sporten en bewe-
gen bij vitale en toekomstbestendige sportaanbieders. 
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Hallo jongens en meisjes,

Ook in 2022 kunnen jullie weer kennismaken met veel 
sporten die je in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen 
kunt beoefenen. In het boekje (S)Cool Sport worden de 
mogelijkheden voor jullie op een rijtje gezet.

Ik hoef jullie niet te vertellen dat sporten gezond is. Door 
Corona zijn we nog weer eens gewezen op het belang van 
een goede lichamelijke gezondheid.  Als wethouder sport wil 
ik dat alle inwoners van Dronten zo lang mogelijk fit blijven. 
Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met sporten. Daarom 
vind ik (S)Cool Sport ook zo’n geweldig project. Het helpt je 
om een sport te kiezen die bij jou past, een sport die je leuk 
vindt of waar je goed in bent. Als je hierin de juiste keuze 
maakt, is de kans ook groot dat je altijd blijft sporten. 

Naast het belang van sporten en bewegen voor je lichamelijke 
gezondheid, helpt sport ook bij het ontwikkelen van andere  
belangrijke vaardigheden in het leven. Je leert samen te 
werken, successen te vieren, teleurstellingen te verwerken, 
contacten te leggen, vriendschappen te sluiten, etc. Zo kan ik 
nog wel even doorgaan. Kortom, ga sporten en blijf vooral je 
leven lang sporten. 

Ik ben trots op de verenigingen die dit jaar weer mee doen  
aan (S)Cool Sport. Door Corona komen er extra taken op de 
verenigingen af. Als gemeente proberen we de verenigingen 
hier zoveel mogelijk (financieel) bij te steunen, maar daarmee 
kan niet worden voorkomen dat er nog meer van de vrijwilligers 
wordt gevraagd om hun club draaiende te houden. Dat de 
verenigingen ondanks de extra inspanningen toch tijd en  
vrijwilligers vrij willen maken om het voor jullie mogelijk te  
maken te kunnen sporten bij hun vereniging, vind ik super.  

Namens de deelnemende sportverenigingen en de buurt-
sportcoaches van De Meerpaal wens ik jullie veel plezier 
met het sporten en bewegen. En vergeet niet dat we ook 
de Pas van Dronten hebben. Hiermee kun je gebruik maken 
van allerlei leuke acties. Ook na afloop van het project  
(S)Cool Sport. Houd de acties van de sport die jij leuk vindt 
dus goed in de gaten. 

Sportieve groet,

Ton van Amerongen
Wethouder
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Wil je je aanmelden?
Aanmelden kan tot en met dinsdag 25 januari 2022 via  
www.sportindronten.nl/scool-sport/. Doe dit samen met je  
ouders/verzorgers, zodat zij ervan afweten. Zorg ervoor dat  
al je gegevens juist zijn ingevoerd, zodat de sportaanbieder  
contact met jou kan opnemen.

Financiële situatie
Sport is voor iedereen! Mocht de financiële situatie je te-
genhouden, bestaat er een ondersteuningsfonds vanuit de 
gemeente. Deze toegankelijkheidsbijdrage is bedoeld voor 
inwoners met een laag inkomen waarbij de kinderen in de 
leeftijd zijn van 3 tot 18 jaar. De toegankelijkheidsbijdrage is 
gekoppeld aan de Pas van Dronten. Met een tegoed op de  
Pas van Dronten kunnen inwoners betalen bij de deelnemende 
(sport-)aanbieders.

Wil je weten of de je recht hebt op de toegankelijkheidsbijdrage?
Bel dan met de gemeente op telefoonnummer 14 0321 en 
vraag naar iemand van het team ‘bijzondere regelingen’ of plan 
een afspraak in bij de balie Sociaal Domein. www.dronten.nl/

Bevestiging
Minimaal een week voor aanvang van de cursus krijg je  
bericht van de betreffende sportvereniging. Als je geen  
bericht hebt ontvangen, neem dan contact op met de  
contactpersoon van de betreffende sportvereniging of met Elske 
Warners, projectleider (S)Cool Sport via 06 46 35 79 92 of stuur 
een e-mail naar e.warners@meerpaal.nl. 

Aansprakelijkheid
Sport in Dronten is niet aansprakelijk voor eventuele vermissingen  
of beschadigingen van eigendommen van de deelnemers.

Colofon 
Dit is een uitgave van Sport in Dronten,
Postbus 92, 8250 AB Dronten
T: (0321) 388 777
I: www.sportindronten.nl
E: info@sportindronten.nl

Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming  
van Sport in Dronten gepubliceerd worden.

 

Belangrijke informatie
•  Je kunt je voor maximaal twee kennismakingscursussen 

opgeven.
•  Het aantal bijeenkomsten per cursus kan variëren van  

1 tot 4 keer.
•  De meeste cursussen worden gratis aangeboden, bij  

sommigen wordt een eigen bijdrage gevraagd. Neem  
dit gepast mee bij de eerste les.

•  Kijk goed naar de leeftijdsklasse waarvoor de cursus  
bedoeld is. 

•  Staat er een sterretje (*) achter de doelgroep? Dan betekent 
dit dat de cursus voor iedereen (ongeacht beperking) is.

•  Geef goed aan voor welke cursus (nummer) jij je wilt  
opgeven.

•  Let op waar de cursus gegeven wordt: Biddinghuizen,  
Dronten of Swifterbant.

•  Na jouw aanmelding gaan wij ervan uit dat je echt komt,  
er wordt op je gerekend!

•  Zonder aanmelding heb je geen recht op deelname aan de 
cursus. Sportaanbieders kunnen je weigeren i.v.m. veiligheid, 
beschikbare ruimte en trainers.

• Wacht niet te lang, want vol = vol.

Ik ben buurtsportcoach en je vindt mij in alle  
wijken binnen de gemeente Dronten. Ik houd 
mij bezig met de MQ Scan (motorische scan) op 
alle basisscholen. Hierbij test ik de motorische 
vaardigheden van de groepen 5 tot en met 8. 
Verder ben ik één van de organisatoren en het 
gezicht van Super Cool! Dronten. Een project  
voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Elke week organiseer ik een sportavond waar deze 
doelgroep kan aansluiten. Ook ben in maandag-, 
woensdag- en donderdagmiddag te vinden op 
het Johan Cruyff Court in Dronten-Zuid.

Joppe
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ClubXtra
Wil je graag bewegen, maar heb je geen idee welke sport 
je leuk vindt? Kom dan naar ClubXtra. Elke week doen we 
andere sportieve activiteiten, zodat je van alles kunt proberen. 
Plezier staat hierbij voorop!

Dronten
Voor wie: jongens en meisjes* uit groep 4 tot en met groep 6 
Wanneer: woensdag 23 maart en 30 maart 2022
Hoe laat: 16.00 tot 17.00 uur
Waar: Gymzaal De Ketting, Dronten

Voor wie: jongens en meisjes uit groep 7 en groep 8  
Wanneer: woensdag 23 maart en 30 maart 2022
Hoe laat: 15:00 tot 16:00 uur
Waar: Gymzaal De Ketting in Dronten

Organisatie: InOpbouw
Informatie: Corieke van de Merwe, 0642023989
E-mail: corike@in-opbouw.nl
Website: www.in-opbouw.nl 

Crossfit
CrossFit Kids & Teens zijn uitgebreide en gevarieerde programma’s 
waar we kinderen op een leuke en speelse wijze de basisvaardig-
heden van de motoriek bijbrengen. Denk hierbij aan optrekken, 
touwklimmen, opdrukken, handstanden, ringwerk, lichte gewichten 
tillen en verplaatsen, rennen, springen, gooien en trekken. Al deze 
aspecten worden verwerkt in het samen werken en samen spelen.

Dronten
Voor wie: meisjes* uit groep 6 tot en met groep 8  
Wanneer: dinsdag 1, 15 en 29 maart en 12 april 2022
Hoe laat: 16.30 tot 17.15 uur
Waar: Agripark-Oost 2A, Dronten

Organisatie: Silverback
Informatie: Richard Schaefers, 0611251084
E-mail: Richard@silverback-dronten.nl
Website: www.silverback-cf.nl 

Atletiek 
Atletiek bestaat uit veel verschillende onderdelen, zoals: 
sprinten, hordenlopen, verspringen, hoogspringen, kogel- 
stoten, balwerpen en hardlopen. Kun jij heel snel rennen? 
Ben jij heel sterk? Of kun jij heel ver of hoog springen?  
Dan is atletiek misschien wel de sport voor jou.

Dronten
Voor wie: jongens en meisjes uit groep 3 tot en met groep 8 
Wanneer: maandag 4, 11, 18 en 25 april 2022
Hoe laat: 17.30 tot 18.45 uur
Waar: Educalaan 18, Dronten

Organisatie: AV Flevo Delta
Informatie: Lisanne Brouwer, 0628361125
E-mail: lisanneatletiek@gmail.com
Website: www.flevodelta.nl 

Basketbal
Vind je het leuk om bezig te zijn met bal, van rennen en van 
schieten op een basket? Dan is basketbal misschien wel iets 
voor jou.

Biddinghuizen
Voor wie: jongens en meisjes uit groep 4 tot en met groep 8 
Wanneer: donderdag 12 en 19 mei en 2 juni 2022
Hoe laat: 16.30 tot 17.45 uur
Waar: De Binding, Biddinghuizen

Organisatie: BAS Basketbal
Informatie: Corien Deetman, 0634259632
E-mail: coriendeetman@gmail.com
Website: www.basbasketball.nl
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Organisatie: Dans- en gymnastiekvereniging Swift’64
Informatie: Daniela Kostin
E-mail: info@swift64gymnastiek.nl
Website: www.swift64gymnastiek.nl 

Gymnastiek
Bij gym staat plezier in bewegen altijd voorop. Tijdens de 
lessen zijn we bezig met klimmen, klauteren, balanceren, 
springen, rollen en nog veel meer. Met het doen van spelletjes, 
maar ook met het gymmen op echte toestellen kan iedereen 
lekker sporten!

Dronten
Voor wie: jongens en meisjes* uit groep 3 tot en met groep 8
Wanneer: zaterdag 5, 12 en 19 maart 2022
Hoe laat: 11.00 tot 12.00 uur
Waar: De Landing, Dronten

Organisatie: Gyjatu
Informatie: Karin de Waardt, 0651795223
E-mail: info@gyjatu.nl 
Website: www.gyjatu.nl 

Dronten
Voor wie: jongens en meisjes uit groep 1 en groep 2
Wanneer: zaterdag 5 en 12 maart 2022
Hoe laat: 09.15 tot 10.00 uur
Waar: Lancasterdreef 63, Dronten

Voor wie: jongens en meisjes uit groep 3 tot en met groep 6
Wanneer: zaterdag 5 en 12 maart 2022
Hoe laat: 10.00 tot 11.00 uur
Waar: Lancasterdreef 63, Dronten

Organisatie: Gyjatu
Informatie: Manon Servat
E-mail: coordinator.turnen@gyjatu.nl 
Website: www.gyjatu.nl 

Dans
Dans is veelzijdig. Je leert verschillende kanten en stijlen 
van het dansen kennen. De swingende muziek nodigt je uit 
om te bewegen, het is gezond en bovendien erg leuk!

Swifterbant
Voor wie: jongens en meisjes uit groep 1 tot en met groep 3  
Wanneer: dinsdag 12 en 19 april en 17 en 24 mei 2022
Hoe laat: 15.30 tot 16.15 uur
Waar: De Heraldiek 2, Swifterbant (De Steiger)

Voor wie: jongens en meisjes uit groep 4 tot en met groep 6  
Wanneer: dinsdag 12 en 19 april en 17 en 24 mei 2022
Hoe laat: 16.15 tot 17.15 uur
Waar: De Heraldiek 2, Swifterbant (De Steiger)

Voor wie: jongens en meisjes uit groep 7 en groep 8
Wanneer: dinsdag 12 en 19 april en 17 en 24 mei 2022
Hoe laat: 17.15 tot 18.15 uur
Waar: De Heraldiek 2, Swifterbant 9 (De Steiger)

Organisatie: Dans- en gymnastiekvereniging Swift’64
Informatie: Daniela Kostin
E-mail: info@swift64gymnastiek.nl
Website: www.swift64gymnastiek.nl 

Groepsspringen
Ben jij niet van die trampoline af te slaan en ben je niet bang 
om over de kop te gaan? Dan is groepsspringen vast iets voor 
jou. Tijdens de lessen maak je diverse sprongen, overslagen 
en salto’s op onder andere de trampoline, kast-trampoline, 
kast-plankoline of de lange mat. Een hele stoere en spectaculaire 
wedstrijdsport. 

Voor wie: jongens en meisjes uit groep 5 tot en met groep 8
Wanneer: dinsdag 12 en 19 april en 17 en 24 mei 2022
Hoe laat: 18.15 tot 19.15 uur
Waar: Noordhoren 30, Swifterbant (De Noordhoren)
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Voor wie: jongens en meisjes uit groep 6 tot en met groep 8
Wanneer: vrijdag 4, 11 en 18 maart 2022
Hoe laat: 17.00 tot 18.00 uur
Waar: Het Spaarne 21, Dronten

Voor wie: jongens en meisjes uit groep 8
Wanneer: vrijdag 4, 11 en 18 maart 2022
Hoe laat: 18.00 tot 19.00 uur
Waar: Het Spaarne 21, Dronten

Organisatie: Divine Dance Center
Informatie: Marion Elskamp, 06-41215312
E-mail: info@divinedancecenter.nl
Website: www.divinedancecenter.nl

Dronten
Voor wie: jongens en meisjes* uit groep 7 en groep 8
Wanneer: vrijdag 4, 11 en 18 maart 2022
Hoe laat: 18.00 tot 19.00 uur
Waar: Agripark Oost 2a, Dronten

Organisatie: Joy-4all
Informatie: Joyce Goeree, 0612688815
E-mail: info@joy-4all.nl
Website: www.joy-4all.nl 

Dronten
Voor wie: jongens en meisjes uit groep 5 tot en met groep 8
Wanneer: vrijdag 8 en 22 april en 13 en 20 mei 2022
Hoe laat: 17.00 tot 18.00 uur
Waar: Dansstudio De Meerpaal, Lokaal 17 (De Rede 80, Dronten)

Organisatie: De Meerpaal
Informatie: De Meerpaal Academie, 0321-388777
E-mail: activiteiten@meerpaal.nl
Website: www.meerpaal.nl/cursus/hiphop-2/ 

Handbal
Handbal is een flitsende sport voor jongens en meiden die 
van actie houden! Bij handbal kun je eigenlijk alleen winnen 
als je goed samenspeelt met je team. Het is gewoon een 
leuke, snelle en stoere teamsport voor jongens en meiden. 
Met het hele team verdedig je en val je aan waardoor ieder-
een kan scoren.

Swifterbant
Voor wie: jongens en meisjes uit groep 1 en groep 2
Wanneer: woensdag 23 en 30 maart en 6 en 13 april 2022
Hoe laat: 15.00 tot 16.00 uur
Waar: De Steiger, Swifterbant

Voor wie: jongens en meisjes uit groep 3 tot en met groep 5
Wanneer: woensdag 23 en 30 maart en 6 en 13 april 2022
Hoe laat: 16.00 tot 17.00 uur
Waar: De Steiger, Swifterbant

Voor wie: jongens en meisjes uit groep 6 tot en met groep 8
Wanneer: dinsdag 22 en 29 maart en 5 en 12 april 2022
Hoe laat: 16.00 tot 17.00 uur
Waar: De Steiger, Swifterbant

Organisatie: Swift’ 64 handbal
Informatie: Ankie Durenkamp, 0651993647
E-mail: ankiedurenkamp@gmail.com
Website: www.swift64handbal.nl

Hiphop
Durf jij jouw dansmoves te showen? Bij Hiphop worden beats uit 
de hiphop muziek gebruikt om de les te ondersteunen. Hiphop 
bestaat niet uit speciale regels of technieken. Hiphop is een basis 
van verschillende stijlen zoals: Popping, Locking, Waving, House, 
Breakdance, Wacking en Freestyle. Kortom Hiphop is een stoere les!

Dronten
Voor wie: jongens en meisjes uit groep 4 tot en met groep 6
Wanneer: vrijdag 4, 11 en 18 maart 2022
Hoe laat: 16.00 tot 17.00 uur
Waar: Het Spaarne 21, Dronten
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René
Als buurtsportcoach ben ik actief in de wijk Dronten-Midden.  
Door middel van verschillende activiteiten en veel verschillende 
samenwerkingen werk ik iedere dag aan mijn doel: de inwoners 
van Dronten-Midden een zo gezond mogelijke koers te laten varen. 
Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat sport geen grenzen kent,  
dus zet ik me in voor de aangepaste sporten binnen de gemeente.



Organisatie: Gyjatu
Informatie: Karin de Waardt, 0651795223
E-mail: info@gyjatu.nl 
Website: www.gyjatu.nl 

Jazz Show techniek
Leer nieuwe dansbewegingen en –technieken voor mooie 
en spectaculaire dansoptredens. Tijdens de lessen dans je op 
populaire muziek in een trendy vorm. 

Dronten
Voor wie: jongens en meisjes* uit groep 4 en groep 7
Wanneer: maandag 28 februari en 7 en 14 maart 2022
Hoe laat: 17.00 tot 18.00 uur
Waar: Agripark Oost 2a, Dronten

Organisatie: Joy-4all
Informatie: Joyce Goeree, 0612688815
E-mail: info@joy-4all.nl
Website: www.joy-4all.nl 

Jazz Street Dance
Hou je van coole moves en lekker swingen en dansen? Kom dan 
meedoen met deze lessen en maak kennis met de stijlen street-
dance, oldschool hiphop, musicaldance, Afrikaans en natuurlijk 
jazzdance.  

Dronten
Voor wie: jongens en meisjes uit groep 3 tot en met groep 5
Wanneer: maandag 4 en 11 april en 9 en 16 mei 2022
Hoe laat: 17.00 tot 18.00 uur
Waar: Dansstudio De Meerpaal, Lokaal 17 (De Rede 80, Dronten)

Voor wie: jongens en meisjes uit groep 3 tot en met groep 5
Wanneer: maandag 4 en 11 april en 9 en 16 mei 2022
Hoe laat: 18.00 tot 19.00 uur
Waar: Dansstudio De Meerpaal, Lokaal 17 (De Rede 80, Dronten)

Organisatie: De Meerpaal
Informatie: De Meerpaal Academie, 0321-388777
E-mail: activiteiten@meerpaal.nl
Website: www.meerpaal.nl/cursus/jazz-streetdance/

Hockey
Hockey is een leuke, spannende veldsport voor jong en oud. 
Zowel meisjes als jongens kunnen zich uitstekend vermaken 
op onze gezellige club. Kom gauw eens langs voor een 
open training!

Dronten
Voor wie: jongens en meisjes uit groep 2 tot en met groep 8
Wanneer: vrijdag 1 en 8 april 2022
Hoe laat: 17.00 tot 18.00 uur
Waar: Educalaan 17, Dronten

Voor wie: jongens en meisjes uit groep 2 tot en met groep 8
Wanneer: zaterdag 2 en 9 april 2022
Hoe laat: 10.00 tot 11.00 uur
Waar: Educalaan 17, Dronten

Organisatie: MHC Flevoland
Informatie: Martijn Haesen, 0640918838
E-mail: martijnhaesen@hotmail.com
Website: www.mhcflevoland.nl

Jazz Kids
Tijdens Jazz Dance leer je op moderne muziek verschillende 
choreografieën aan. Nieuwe bewegingen worden aangeleerd 
waarbij het plezier in bewegen en dansen het belangrijkste is. 

Dronten
Voor wie: jongens en meisjes* uit groep 3 tot en met groep 5
Wanneer: woensdag 9, 16 en 23 maart 2022
Hoe laat: 17.00 tot 18.00 uur
Waar: De Ketting, Dronten

Voor wie: jongens en meisjes uit groep 6 tot en met groep 8
Wanneer: woensdag 9, 16 en 23 maart 2022
Hoe laat: 17.00 tot 18.00 uur
Waar: De Ketting, Dronten
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Voor wie: jongens en meisjes* uit groep 7 en groep 8
Wanneer: vrijdag 4, 11, 18 en 25 maart 2022
Hoe laat: 17.30 tot 18.30 uur
Waar: Lijzijde 21, Dronten

Voor wie: jongens en meisjes* uit groep 7 en groep 8
Wanneer: vrijdag 1, 8 en 22 april en 13 mei 2022
Hoe laat: 17.30 tot 18.30 uur
Waar: Lijzijde 21, Dronten

Voor wie: jongens en meisjes* uit groep 7 en groep 8
Wanneer: vrijdag 13, 10, 17 en 24 juni 2022
Hoe laat: 17.30 tot 18.30 uur
Waar: Lijzijde 21, Dronten

Organisatie: ASVD Judo
Informatie: S. Schimmel, 0615074811
E-mail: secretaris@asvdbudo.nl
Website: www.asvdjudo.nl 

Dronten
Voor wie: jongens en meisjes* uit groep 1 en groep 2
Wanneer: maandag 7, 14 en 21 maart 2022
Hoe laat: 16.20 tot 17.00 uur
Waar: Jupiterweg 20, Dronten

Voor wie: jongens en meisjes* uit groep 3 tot en met groep 8
Wanneer: dinsdag 8, 15 en 22 maart 2022
Hoe laat: 17.45 tot 18.45 uur
Waar: Jupiterweg 20, Dronten

Voor wie: jongens en meisjes* uit groep 3 tot en met groep 8
Wanneer: woensdag 9, 16 en 23 maart 2022
Hoe laat: 15.00 tot 16.00 uur
Waar: Jupiterweg 20, Dronten

Voor wie: jongens en meisjes* uit groep 3 tot en met groep 8
Wanneer: donderdag 10, 17 en 24 maart 2022
Hoe laat: 17.30 tot 18.30 uur
Waar: Jupiterweg 20, Dronten

Judo
Judo is een zelfverdedigingssport waarbij je leert valbreken, 
fysieke en mentale weerbaarheid traint en met respect voor 
elkaar discipline leert die je in het dagelijks leven goed kunt 
gebruiken. Een judoka staat stevig in zijn of haar schoenen 
en heeft zelfvertrouwen.

Dronten
Voor wie: jongens en meisjes* uit groep 2 tot en met groep 5
Wanneer: donderdag 3, 10, 17 en 24 maart 2022
Hoe laat: 18.00 tot 19.00 uur
Waar: Lijzijde 21, Dronten

Voor wie: jongens en meisjes* uit groep 2 tot en met groep 5
Wanneer: donderdag 31 maart en 7 en 21 april en 12 mei 2022
Hoe laat: 18.00 tot 19.00 uur
Waar: Lijzijde 21, Dronten

Voor wie: jongens en meisjes* uit groep 2 tot en met groep 5
Wanneer: donderdag 19 mei en 6, 23 en 30 juni 2022
Hoe laat: 18.00 tot 19.00 uur
Waar: Lijzijde 21, Dronten

Voor wie: jongens en meisjes* uit groep 5 tot en met groep 7
Wanneer: donderdag 3, 10, 17 en 24 maart 2022
Hoe laat: 19.00 tot 20.00 uur
Waar: Lijzijde 21, Dronten

Voor wie: jongens en meisjes* uit groep 5 tot en met groep 7
Wanneer: donderdag 31 maart en 7 en 21 april en 12 mei 2022
Hoe laat: 19.00 tot 20.00 uur
Waar: Lijzijde 21, Dronten

Voor wie: jongens en meisjes* uit groep 5 tot en met groep 7
Wanneer: donderdag 19 mei en 6, 23 en 30 juni 2022
Hoe laat: 19.00 tot 20.00 uur
Waar: Lijzijde 21, Dronten

Voor wie: jongens en meisjes* uit groep 5 tot en met groep 7
Wanneer: donderdag 30 juni 2022
Hoe laat: 19.00 tot 20.00 uur
Waar: Lijzijde 21, Dronten
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Klassiek ballet
Vind jij klassiek ballet ook zo mooi en sierlijk? Deze dans is de 
basis van alle danstechnieken. Je leert niet alleen sierlijke bewe-
gingen, je werkt in de lessen ook aan techniek en een goede 
lichaamshouding. Dit alles op prachtige klassieke muziek. 

Dronten
Voor wie: jongens en meisjes uit groep 2 tot en met groep 4
Wanneer: vrijdag 14, 11 en 18 maart 2022
Hoe laat: 15.00 tot 16.00 uur
Waar: Het Spaarne 21, Dronten

Voor wie: jongens en meisjes uit groep 3 tot en met groep 5
Wanneer: woensdag 2, 9 en 16 maart 2022
Hoe laat: 14.30 tot 15.30 uur
Waar: Het Spaarne 21, Dronten

Voor wie: jongens en meisjes uit groep 6 tot en met groep 8
Wanneer: woensdag 2, 9 en 16 maart 2022
Hoe laat: 16.30 tot 17.30 uur
Waar: Het Spaarne 21, Dronten

Organisatie: Divine Dance Center
Informatie: Marion Elskamp, 0641215312
E-mail: info@divinedancecenter.nl
Website: www.divinedancecenter.nl

Dronten
Voor wie: jongens en meisjes uit groep 3 tot en met groep 5
Wanneer: dinsdag 5, 12 en 19 april en 10 mei 2022
Hoe laat: 16.30 tot 17.30 uur
Waar: Dansstudio De Meerpaal, Lokaal 17 (De Rede 80, Dronten)

Voor wie: jongens en meisjes uit groep 3 tot en met groep 5
Wanneer: woensdag 6, 13 en 20 april en 11 mei 2022
Hoe laat: 15.45 tot 16.45 uur
Waar: Dansstudio De Meerpaal, Lokaal 17 (De Rede 80, Dronten)

Voor wie: jongens en meisjes uit groep 5 tot en met groep 8
Wanneer: dinsdag 5, 12 en 19 april en 10 mei 2022
Hoe laat: 17.30 tot 18.30 uur
Waar: Dansstudio De Meerpaal, Lokaal 17 (De Rede 80, Dronten)

Voor wie: jongens en meisjes* uit groep 3 tot en met groep 8
Wanneer: vrijdag 11, 18 en 25 maart 2022
Hoe laat: 17.30 tot 18.30 uur
Waar: Jupiterweg 20, Dronten

Organisatie: Shogonai Judo Dronten
Informatie: H.Heeres-Talman, 0321-320096
E-mail: info@shoganai.nl
Website: www.shoganai.nl

Swifterbant
Voor wie: jongens en meisjes* uit groep 2
Wanneer: donderdag 14, 21, 28 april en 5 mei 2022
Hoe laat: 16.30 tot 17.30 uur
Waar: Gymzaal De Noordhoren, Noordhoren 30, Swifterbant

Voor wie: jongens en meisjes* uit groep 3 en groep 4
Wanneer: maandag 11, 18, 25 april en 2 mei 2022
Hoe laat: 17.00 tot 18.00 uur
Waar: Gymzaal De Noordhoren, Noordhoren 30, Swifterbant

Voor wie: jongens en meisjes* uit groep 5 en groep 6
Wanneer: donderdag 14, 21, 28 april en 5 mei 2022
Hoe laat: 17.30 tot 18.30 uur
Waar: Gymzaal De Noordhoren, Noordhoren 30, Swifterbant

Voor wie: jongens en meisjes* uit groep 7 en groep 8
Wanneer: donderdag 14, 21, 28 april en 5 mei 2022
Hoe laat: 18.30 tot 19.30 uur
Waar: Gymzaal De Noordhoren, Noordhoren 30, Swifterbant

Organisatie: BRK Judo Swifterbant
Informatie: Peter Verschure, 0612966257
E-mail: BRKJudoSwifterbant@gmail.com
Website: www.BudoRyuKenshin.nl

21

Ik ben buurtsportcoach in Swifterbant en organiseer veel vraag-
gerichte activiteiten in samenwerking met de beweegaanbieders 
en de scholen, waaronder (S)Cool Play en de Koningspelen 
in Swifterbant. Ook voor het opzetten van wandelgroepen en 
fietstochten ben je bij mij aan het juiste adres. Heb jij bepaalde 
wensen of ideeën over beweegaanbod bij jou in de buurt? Ik ga 
graag met je in gesprek. 

André
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Dronten
Voor wie: jongens en meisjes uit groep 1 en groep 2
Wanneer: zaterdag 5, 12 en 19 maart 2022
Hoe laat: 10.30 tot 11.15 uur
Waar: Het Spaarne 21, Dronten

Organisatie: Divine Dance Center
Informatie: Marion Elskamp, 0641215312
E-mail: info@divinedancecenter.nl
Website: www.divinedancecenter.nl

Dronten
Voor wie: jongens en meisjes uit groep 1 en groep 2
Wanneer: dinsdag 5, 12 en 19 april en 10 mei 2022
Hoe laat: 15.45 tot 16.30 uur
Waar: Dansstudio De Meerpaal, Lokaal 17 (De Rede 80, Dronten)

Voor wie: jongens en meisjes uit groep 1 en groep 2
Wanneer: woensdag 6, 13 en 20 april en 11 mei 2022
Hoe laat: 15.00 tot 15.45 uur
Waar: Dansstudio De Meerpaal, Lokaal 17 (De Rede 80, Dronten)

Organisatie: De Meerpaal
Informatie: De Meerpaal Academie, 0321-388777
E-mail: activiteiten@meerpaal.nl
Website: www.meerpaal.nl/cursus/kleuterdans/

Korfbal
Lijkt het je leuk om met jongens en meisjes samen te sporten? 
Dan is korfbal echt iets voor jou! We trainen en spelen wedstijdjes. 
Naast de trainingen en wedstrijden zijn er veel leuke activiteiten te 
doen; knutselmiddagen, spelletjesochtenden, sinterklaas, kamp en 
nog heel veel meer! 

Dronten
Voor wie: jongens en meisjes uit groep 1 en groep 2
Wanneer: donderdag 3, 10 en 17 maart 2022
Hoe laat: 16.00 tot 17.00 uur
Waar: Beursplein 4, Dronten

Voor wie: jongens en meisjes uit groep 5 tot en met groep 8
Wanneer: woensdag 6, 13 en 20 april en 11 mei 2022
Hoe laat: 16.45 tot 17.45 uur
Waar: Dansstudio De Meerpaal, Lokaal 17 (De Rede 80, Dronten)

Organisatie: De Meerpaal
Informatie: De Meerpaal Academie, 0321-388777
E-mail: activiteiten@meerpaal.nl
Website: www.meerpaal.nl/cursus/klassiek-ballet/

Kleuter Gym
Kleutergym is voor kinderen van 4 en 5 jaar. In de lessen wor-
den de kinderen in een veilige omgeving uitgedaagd om steeds 
beter te bewegen. We beginnen elke les gezamenlijk met een 
spel. Vaak is dat een ren- of tikspel, maar ook balspellen vinden de 
kleuters heel leuk. Verder oefenen we met bijvoorbeeld schom-
melen, zwaaien, rollen, balanceren en klauteren.

Dronten
Voor wie: jongens en meisjes* uit groep 1 en groep 2
Wanneer: zaterdag 12, 19 en 26 maart 2022
Hoe laat: 09.15 tot 10.00 uur
Waar: De Landing, Dronten

Organisatie: Gyjatu
Informatie: Karin de Waardt, 0651795223
E-mail: info@gyjatu.nl 
Website: www.gyjatu.nl 

Kleuterdans
Tijdens deze lessen duiken we in de wereld van vier- en vijfjarigen. 
Kleuters hebben een groot inlevingsvermogen en veel bewegings-
energie. Ze willen rollen, draaien, zwaaien en dansen. Kortom, hun 
eigen bewegingsmogelijkheden ontdekken. Kleuterdans stimuleert 
en ontwikkelt de fantasie, motoriek, expressie en muzikaliteit. In de 
lessen kleuterdans worden de kinderen spelenderwijs de basisprin-
cipes van dans en een dansje aangeleerd.
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Modern Dance
Modern dance is helemaal van nu. Modern dance kreeg 
vooral bekendheid door programma’s als So You Think You 
Can Dance en heeft het grote publiek bereikt. Het is een 
technische dansvorm waarbij je sterk vanuit je gevoel danst. 
De lessen bij Divine Dance Center bestaan uit een warming 
up, verschillende techniekoefeningen en het aanleren van een 
choreografie.

Dronten
Voor wie: jongens en meisjes uit groep 5 tot en met groep 7
Wanneer: donderdag 3, 10 en 17 maart 2022
Hoe laat: 15.30 tot 16.30 uur
Waar: Het Spaarne 21, Dronten

Voor wie: jongens en meisjes uit groep 8
Wanneer: donderdag 3, 10 en 17 maart 2022
Hoe laat: 18.00 tot 19.00 uur
Waar: Het Spaarne 21, Dronten

Organisatie: Divine Dance Center
Informatie: Marion Elskamp, 0641215312
E-mail: info@divinedancecenter.nl
Website: www.divinedancecenter.nl

Musical
Leerlingen krijgen les in de disciplines drama, dans en zang van 
professionele docenten die over ruime ervaring beschikken als 
docent zang/dans en drama. Naast het doceren zijn zij bekwaam 
in het regisseren, choreograferen en/of zijn ze actief in het theater. 
Er wordt in de lessen veel aandacht besteed aan je eigen presen-
tatie, samenwerking en techniek op het gebied van zang en dans. 

Dronten
Voor wie: jongens en meisjes* uit groep 4 tot en met groep 8
Wanneer: maandag 28 februari en 7 en 14 maart 2022
Hoe laat: 15.30 tot 17.00 uur
Waar: Agripark Oost 2a, Dronten

Voor wie: jongens en meisjes uit groep 3 en groep 4
Wanneer: dinsdag 8, 15 en 22 maart 2022
Hoe laat: 17.00 tot 18.00 uur
Waar: Beursplein 4, Dronten

Voor wie: jongens en meisjes uit groep 5 en groep 6
Wanneer: woensdag 9, 16 en 23 maart 2022
Hoe laat: 18.00 tot 19.00 uur
Waar: Beursplein 4, Dronten

Voor wie: jongens en meisjes uit groep 7 en groep 8
Wanneer: woensdag 9, 16 en 23 maart 2022
Hoe laat: 18.00 tot 19.00 uur
Waar: Educalaan 3, Dronten

Organisatie: ASVD Korfbal
Informatie: Petra Leijten, 0610776030
E-mail: petraleijten@hotmail.com
Website: www.asvdkorfbal.nl 

Modern Contemporary
Ontwikkel je kracht, lenigheid en creativiteit met modern 
contemporary dans! De lessen zijn afwisselend waarbij diverse 
dansstijlen aan bod komen. Het lyrische en organische vanuit 
de moderne dans, flow en ritmische vanuit de jazz dans en 
krachtige en energieke bewegingen vanuit de hedendaagse 
vloertechniek. Tijdens de lessen word je uitgedaagd om altijd 
het beste uit jezelf te halen. 

Dronten
Voor wie: jongens en meisjes uit groep 5 tot en met groep 8
Wanneer: donderdag 7, 14 en 21 april en 12 mei 2022
Hoe laat: 16.15 tot 17.15 uur
Waar: Dansstudio De Meerpaal, Lokaal 17 (De Rede 80, Dronten)

Organisatie: De Meerpaal
Informatie: De Meerpaal Academie, 0321-388777
E-mail: activiteiten@meerpaal.nl
Website: www.meerpaal.nl/cursus/modern- 
contemporary-9-12-jaar/
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Streetdance
Bij Joy-4all wordt street-showdance gegeven als een combi-
natie van veel verschillende dansstijlen: streetdance, hiphop, 
jazzdance, showmusical, enzovoort. Kortom, alle elementen 
voor het maken voor een grote show. Wij geven de les als een 
teamsport waardoor in deze lessen ook samenwerking een 
belangrijk element is. De swingende lessen zijn opgebouwd 
uit verschillende elementen: conditie, kracht, techniek, balans 
en uitstraling. De choreografieën worden stapsgewijs uitgelegd 
door de dansdocent.  Wij werken altijd doelgericht naar thea-
tershows en/of wedstrijden.

Dronten
Voor wie: jongens en meisjes* uit groep 3 en groep 4
Wanneer: woensdag 9, 16 en 23 maart 2022 
Hoe laat: 15.15 tot 16.15 uur
Waar: Agripark oost 2a, Dronten

Voor wie: jongens en meisjes* uit groep 4 en groep 5
Wanneer: zaterdag 5, 12 en 19 maart 2022 
Hoe laat: 10.00 tot 11.00 uur
Waar: Agripark oost 2a, Dronten

Voor wie: jongens en meisjes* uit groep 4 en groep 5
Wanneer: donderdag 3, 10 en 17 maart 2022 
Hoe laat: 16.15 tot 17.15 uur
Waar: Agripark oost 2a, Dronten

Organisatie: Joy-4all
Informatie: Joyce Goeree, 0612688815
E-mail: info@joy-4all.nl
Website: www.joy-4all.nl 

StreetJazz
StreetJazz wordt gegeven aan kinderen vanaf 6 jaar. StreetJazz 
is een combinatie van jazzdance met moderne invloeden van 
streetdance. In de les wordt er op een swingende manier gewerkt 
aan een danscombinatie d.m.v. techniek, gebruik van de ruimte, 
lichaamshouding en coördinatie. StreetJazz is een leuke les met 
strakke en flitsende bewegingen.

Organisatie: Joy-4all
Informatie: Joyce Goeree, 0612688815
E-mail: info@joy-4all.nl
Website: www.joy-4all.nl 

Ritmische Gymnastiek
Bij ritmische gymnastiek worden er verschillende bewegin-
gen samengevoegd tot een sierlijke dans. Daarbij gebruik 
je ook één van de 5 materialen: bal, hoepel, touw, lint en 
knotsen. 

Swifterbant
Voor wie: meisjes uit groep 3 tot en met groep 7
Wanneer: donderdag 14 en 21 april en 12 en 19 mei 2022
Hoe laat: 18.30 tot 19.30 uur
Waar: De Steiger, De Heraldiek 2, Swifterbant

Organisatie: Dans- en gymnastiekvereniging Swift’64
Informatie: Daniela Kostin
E-mail: info@swift64gymnastiek.nl
Website: www.swift64gymnastiek.nl 

Rugby
Rugby is een leuke sport voor jongens en meisjes. Kom het 
eens proberen!

Dronten
Voor wie: jongens en meisjes* uit groep 3 tot en met groep 8
Wanneer: zondag 6 maart, 17 april, 15 mei en 12 juni 2022
Hoe laat: 10.00 tot 11.00 uur
Waar: Educalaan 29, Dronten

Organisatie: Rugbyclub Dronten
Informatie: Henk van Gelder, 0654344752
E-mail: Vicevoorzitter@rcdronten.nl
Website:  www.rcdronten.nl
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Organisatie: Sportcentrum de Bever
Informatie: Monique Evink, 0614633792
E-mail: moniquederooij@chello.nl 
Website: https://sportcentrumdebever.nl

Turnen
Op een speelse wijze bezig zijn met turnen staat centraal in 
deze lessen. Dit gebeurt met allerlei toestellen, zowel klassi-
kaal als individueel. In de zaal staan meestal verschillende 
toestellen klaar, zoals rekstokken, balken, kasten en matten. 

Dronten
Voor wie: jongens* uit groep 3 tot en met groep 8
Wanneer: zaterdag 12, 19 en 26 maart 2022   
Hoe laat: 11.00 tot 12.30 uur
Waar: De Landing, Dronten

Voor wie: meisjes* uit groep 3 tot en met groep 8
Wanneer: woensdag 9, 16 en 23 maart 2022    
Hoe laat: 14.30 tot 15.30 uur
Waar: De Landing, Dronten

Organisatie: Gyjatu
Informatie: Karin de Waardt, 0651795223
E-mail: info@gyjatu.nl 
Website: www.gyjatu.nl 

Dronten
Voor wie: meisjes uit groep 7 en groep 8
Wanneer: woensdag 2 en 9 maart 2022 
Hoe laat: 16.30 tot 17.30 uur
Waar: Lancasterdreef 63, Dronten

Voor wie: jongens uit groep 3 tot en met groep 8
Wanneer: zaterdag 5 en 12 maart 2022  
Hoe laat: 11.00 tot 13.30 uur
Waar: Lancasterdreef 63, Dronten

Organisatie: Gyjatu
Informatie: Manon Servat
E-mail: coordinator.turnen@gyjatu.nl 
Website: www.gyjatu.nl 

Dronten
Voor wie: jongens en meisjes uit groep 3 tot en met groep 5
Wanneer: woensdag 2, 9 en 16 maart 2022 
Hoe laat: 15.30 tot 16.30 uur
Waar: Het Spaarne 21, Dronten

Organisatie: Divine Dance Center
Informatie: Marion Elskamp, 0641215312
E-mail: info@divinedancecenter.nl
Website: www.divinedancecenter.nl

Taekwon-do
Leer zelfverdediging, balans, kracht en snelheid met Taekwon- 
do in een veilige trainingsomgeving. Haal het beste uit jou.

Dronten
Voor wie: jongens en meisjes uit groep 3 tot en met groep 8
Wanneer: vrijdag 18 en 25 maart en 1 en 8 april 2022  
Hoe laat: 18.30 tot 19.40 uur
Waar: Educalaan 45-47 8251 GC Dronten

Organisatie: Sportcentrum de Bever
Informatie: Aaltjan Evink, 0613898826
E-mail: a.evink2@chello.nl
Website: https://sportcentrumdebever.nl

Taekwondo Tigers
Kinderen van 3 tot en met 6 jaar kunnen kennismaken met  
Taekwondo. Tijdens de lessen is er volop aandacht voor mo-
toriek en belangrijke thema’s zoals omgang met pestkoppen, 
samenwerken en leiderschap.

Dronten
Voor wie: jongens en meisjes uit groep 1 en groep 2
Wanneer: maandag 14 en 21 maart 2022  
Hoe laat: 17.00 tot 17.45 uur
Waar: Educalaan 45-47, Dronten
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Voltige
Voltige is een combinatie van dansen en turnen op een 
paard. Daarnaast is het niet alleen een turn- en paardensport, 
het is ook een echte teamsport.  

Dronten
Voor wie: jongens en meisjes* uit groep 1 tot en met groep 4
Wanneer: woensdag 2 en 9 maart 2022 
Hoe laat: 17.00 tot 18.00 uur
Waar: Flevomanege De Zuid 30, Dronten

Voor wie: jongens en meisjes* uit groep 1 tot en met groep 4
Wanneer: woensdag 30 maart en 6 april 2022 
Hoe laat: 17.00 tot 18.00 uur
Waar: Flevomanege De Zuid 30, Dronten

Voor wie: jongens en meisjes* uit groep 1 tot en met groep 4
Wanneer: woensdag 30 maart en 6 april 2022 
Hoe laat: 17.00 tot 18.00 uur
Waar: Flevomanege De Zuid 30, Dronten

Voor wie: jongens en meisjes* uit groep 5 tot en met groep 8
Wanneer: woensdag 16 en 23 maart 2022  
Hoe laat: 17.00 tot 18.00 uur
Waar: Flevomanege De Zuid 30, Dronten

Voor wie: jongens en meisjes* uit groep 5 tot en met groep 8
Wanneer: woensdag 13 en 20 april 2022  
Hoe laat: 17.00 tot 18.00 uur
Waar: Flevomanege De Zuid 30, Dronten

Voor wie: jongens en meisjes* uit groep 5 tot en met groep 8
Wanneer: woensdag 8 en 15 juni 2022  
Hoe laat: 17.00 tot 18.00 uur
Waar: Flevomanege De Zuid 30, Dronten

Organisatie: Voltigevereniging de Flevoruiters
Informatie: Nicky Heijboer, 0615211364
E-mail: he_nicky@hotmail.com
Website: www.flevoruiters.nl

Videoclip Dance
Videoclip Dance is een dansles met dansmoves zoals je 
dat in de videoclips ziet. De lessen zijn geïnspireerd op de 
nieuwste trendy muziek en videoclips. De danspassen van 
een hippe choreografie worden bij Divine Dance Center 
stap voor stap aangeleerd. Voordat je het weet dans je net 
zo goed als de sterren in de clips op televisie.

Dronten
Voor wie: jongens en meisjes uit groep 7 en groep 8
Wanneer: woensdag 2, 9 en 16 maart 2022 
Hoe laat: 18.00 tot 19.00 uur
Waar: Het Spaarne 21, Dronten

Organisatie: Divine Dance Center
Informatie: Marion Elskamp, 0641215312
E-mail: info@divinedancecenter.nl
Website: www.divinedancecenter.nl

Voetbal
Voetbal is een sport voor iedereen. Het is een sport waarin 
vele fysieke eigenschappen worden gevraagd waardoor je met 
een team de bal in de goal van de tegenstander probeert te 
schoppen. Spelenderwijs willen wij jou kennis laten maken met 
de voetbalsport.

Dronten
Voor wie: jongens en meisjes* uit groep 1 tot en met groep 3
Wanneer: woensdag 9, 16, 23 en 30 maart 2022 
Hoe laat: 17.00 tot 18.00 uur
Waar: Sportpark van ASVDronten op veld 3

Organisatie: ASVDronten voetbal
Informatie: Henk Veldhuizen, 0613758145
E-mail: henk-veldhuizen@online.nl
Website: www.asvdronten.nl
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Staat er een 
sterretje(*) achter 

de doelgroep? Dan 
betekent dit dat  
de cursus voor  

iedereen (ongeacht 
beperking) is.
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Voor wie: jongens en meisjes uit groep 4 tot en met groep 8
Wanneer: woensdag 25 mei 2022 
Hoe laat: 15.00 tot 16.00 uur
Waar: Strandweg 5, Biddinghuizen

Voor wie: jongens en meisjes uit groep 4 tot en met groep 8
Wanneer: woensdag 25 mei 2022 
Hoe laat: 16.00 tot 17.00 uur
Waar: Strandweg 5, Biddinghuizen

Voor wie: jongens en meisjes uit groep 4 tot en met groep 8
Wanneer: woensdag 1 juni 2022 
Hoe laat: 14.00 tot 15.00 uur
Waar: Strandweg 5, Biddinghuizen

Voor wie: jongens en meisjes uit groep 4 tot en met groep 8
Wanneer: woensdag 1 juni 2022 
Hoe laat: 15.00 tot 16.00 uur
Waar: Strandweg 5, Biddinghuizen

Voor wie: jongens en meisjes uit groep 4 tot en met groep 8
Wanneer: woensdag 1 juni 2022 
Hoe laat: 16.00 tot 17.00 uur
Waar: Strandweg 5, Biddinghuizen

Voor wie: jongens en meisjes uit groep 4 tot en met groep 8
Wanneer: zaterdag 4 juni 2022 
Hoe laat: 14.00 tot 15.00 uur
Waar: Strandweg 5, Biddinghuizen

Voor wie: jongens en meisjes uit groep 4 t/m groep 8
Wanneer: zaterdag 4 juni 2022 
Hoe laat: 15.00 tot 16.00 uur
Waar: Strandweg 5, Biddinghuizen

Voor wie: jongens en meisjes uit groep 4 tot en met groep 8
Wanneer: zaterdag 4 juni 2022 
Hoe laat: 16.00 tot 17.00 uur
Waar: Strandweg 5, Biddinghuizen

Organisatie: Waterski School De Harder
Informatie: Alex clay, 0653774863
E-mail: alexclay@liv.nl
Website: www.waterskischooldeharder.nl 

Waterskiën 
Waterskiën achter een boot is een super stoere sport die 
voor de meesten makkelijk te leren is. De eigen bijdrage 
voor deze activiteit is € 3,00 

Biddinghuizen
Voor wie: jongens en meisjes uit groep 4 tot en met groep 8
Wanneer: woensdag 18 mei 2022 
Hoe laat: 14.00 tot 15.00 uur
Waar: Strandweg 5, Biddinghuizen

Voor wie: jongens en meisjes uit groep 4 tot en met groep 8
Wanneer: woensdag 18 mei 2022 
Hoe laat: 15.00 tot 16.00 uur
Waar: Strandweg 5, Biddinghuizen

Voor wie: jongens en meisjes uit groep 4 tot en met groep 8
Wanneer: woensdag 18 mei 2022 
Hoe laat: 16.00 tot 17.00 uur
Waar: Strandweg 5, Biddinghuizen

Voor wie: jongens en meisjes uit groep 4 tot en met groep 8
Wanneer: woensdag 25 mei 2022 
Hoe laat: 14.00 tot 15.00 uur
Waar: Strandweg 5, Biddinghuizen
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Als buurtsportcoach in Biddinghuizen organiseer ik 
activiteiten in samenwerking met scholen, kinderdag-
verblijven, zorginstellingen en diverse verenigingen. 
Je vindt mij veel op schoolpleinen, in sportparken en 
op speelplaatsen. Daar waar mensen samenkomen, 
probeer ik zichtbaar te zijn en de gezonde leefstijl te 
promoten en te stimuleren. Ook werk ik actief samen 
met de jongerenwerkers van De Meerpaal om jonge-
ren te kans te geven om diverse sportactiviteiten te 
organiseren.  

Pim
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Ik ben buurtsportcoach in Dronten-Zuid. Samen 
met mijn wijkteam werken we in- en rondom 
diverse sectoren om een sportieve en gezonde 
leefstijl te blijven stimuleren. Je kunt me dus 
bijvoorbeeld tegenkomen op scholen, kinder-
dagverblijven, zorginstellingen, ontmoetingsplek-
ken, verenigingen en huisartsen. In de praktijk 
ben ik met name bezig met de organisatie en 
uitvoeringen van zeer uiteenlopende projecten 
zoals de Koningsspelen, sportieve activiteiten 
voor kinderen en jongeren en beweegaanbod 
creëren voor de oudere doelgroep.

Noureddine

Xplore Kids
Zit jij in groep 3, 4 of 5 en vind jij zoveel verschillende spor-
ten leuk om te doen? Of weet jij juist niet zo goed welke 
sport je leuk vindt? Bij Xplore kids bieden we elke week een 
toffe les aan, die lijkt op een gymles op school. We leren hier 
motorische vaardigheden, maar maken ook kennis met ver-
schillende sportactiviteiten. Het is niet gericht op prestatie, 
maar juist plezier staat voorop! Deze lessen worden gegeven 
door een gediplomeerde vakleerkracht bewegingsonderwijs.    

Dronten
Voor wie: jongens en meisjes uit groep 3 tot en met groep 5
Wanneer: maandag 21 en 28 maart 2022 
Hoe laat: 15.30 tot 16.30 uur
Waar: Gymzaal de Ketting, Ketting 14 in Dronten

Organisatie: In Opbouw
Informatie: Anne Woudenberg, 0640333293
E-mail: anne@in-opbouw.nl
Website: Agripark-Oost 2  8251 KH Dronten
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Kies de sport die bij je past!  
Heb jij al gekozen?

Aylin
Vanuit het project JOGG (Gezonde Jeugd, Gezonde  
Toekomst) ben ik JOGG-regisseur en zorg ik voor  
activiteiten en interventies op o.a. scholen, verenigingen  
en in de wijk die te maken hebben met het thema gezon-
de leefstijl. Als JOGG-regisseur breng ik partijen, zoals de 
gemeente, maatschappelijke organisaties en het bedrijfs-
leven bij elkaar door werkgroepen en bijeenkomsten 
te organiseren. Stimuleren en enthousiasmeren is een 
belangrijk onderdeel van mijn vak. 
Het JOGG kent drie verschillende campagnes, namelijk 
Drink Water, Gratis Bewegen en Groente en Fruit. Binnen 
deze campagnes hebben wij verschillende mogelijkhe-
den zoals het uitdelen van bidons, het plaatsen van een 
watertappunten, het stimuleren van meer bewegen  
d.m.v. pauzesport of de Hap & Stap lessen waarbij kin-
deren op een speelse manier les krijgen over groente 
en fruit. De missie van het JOGG is om een gezonde 
omgeving te creëren rondom elk kind, zodat het in een 
gezonde omgeving opgroeit. Iedere geslaagde activiteit 
of interventie brengt ons weer dichterbij ons doel en dat 
vind ik heel gaaf!
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