
Programmaboekje 
Nationale Sportweek

18 t/m 25 april 2015



Dongen Beweegt 
in Nationale Sportweek 
van 18 t/m 25 april!

Van 18 t/m 25 april 2015 staat Dongen in het teken 
van sport en bewegen. In deze week vindt name-
lijk de 12de editie van de Nationale Sportweek 
plaats. Sportverenigingen, scholen, gemeenten en 
andere aanbieders van sport en bewegen organi-
seren in het hele land sportieve activiteiten. 

Uitgebreid aanbod
Ook in Dongen is er in deze week een uitgebreid 
sportaanbod voor jong tot oud. Karate, voetbal, 
wandelen, fitness, handboogschieten, zwemmen. 
Kortom, er is voor ieder wat wils! In dit program-
maboekje vind je een overzicht van alle activiteiten 
en trainingen die de Dongense sportverenigingen 
organiseren voor niet-leden. 

Oriënteren
De Nationale Sportweek is een uitgelezen kans om  
te ontdekken welke sport en vereniging het beste 
bij jou passen. Je kunt namelijk vrijblijvend binnen- 
lopen en meedoen met een reguliere training/les. 
Op die manier maak je meteen kennis met de 
sport, de vereniging en de mensen. Alle activitei-

ten die in dit programmaboekje genoemd staan 
zijn gratis en aanmelden is (op een enkele uitzon-
dering na) niet nodig. 

Ik neem je mee!
Ben je al lid van een vereniging en heb je het daar 
goed naar je zin? Neem dan tijdens de Nationale 
Sportweek een vriend, klasgenoot of buurman 
mee naar jouw vereniging. Laat hem/haar kennis-
maken met jouw favoriete sport. Samen sporten 
is immers veel gezelliger! 

Wethouder Piet Panis (Sport): “Ik roep ieder-

een op om van 18 tot en met 25 april 

mee te doen aan één of meerdere 

activiteiten van onze lokale sport-

week. Op die manier ervaar je het 

beste hoe leuk, gezond en vooral 

hoe gezellig het is om te sporten!”



Programma 18 t/m 25 april 2015 

Nationale Sportweek Dongen

Meer dan 15 Dongense sportaanbieders openen 
hun deuren tijdens de Nationale Sportweek. 
Er is een zeer divers programma voor jong tot oud. 
Bekijk hier het programma en doe mee!

Atledo
Open trainingen bij Atletiek- en Trimvereniging 
Atledo (Hertog Janstraat 41, Dongen) op onder-
staande momenten:
•  ma. 20/4 19.30 tot 21.00u: 
 training atletiek: 17 jr en ouder
•  ma. 20/4 19.30 tot 20.30u: 
 training hardlopen: 18 jr en ouder
•  di. 21/4 18.15 tot 19.30u: 
 training hardlopen middellange afstand: 
 junioren 13 tot 18 jr
•  di. 21/4 9.30 tot 10.30u: 
 wandelen: alle leeftijden
•  di. 21/4 9.00 tot 10.00u: 
 bostraining hardlopen: alle leeftijden    
 (Let op! Andere locatie: Duiventoren, 
 vooraan)

•  wo. 22/4 18.30 tot 19.30u: 
 atletiek training: pupillen 5 tot 11 jr
•  wo. 22/4 18.30 tot 19.30u: 
 extra training hardlopen: 18 jr en ouder
•  do. 23/4 19.00 tot 20.00u: 
 atletiektraining: CD junioren 12 tot 16 jr
•  do. 23/4 19.15 tot 20.45u: 
 training hardlopen: 18 jr en ouder
•  do. 23/4 19.15 tot 20.45u: 
 training TESTlopen: 16 jr en ouder
•  do. 23/4 vanaf 20.45u: 
 informatiebijeenkomst in de kantine over 
 “vetertechnieken voor sporters”: iedereen
•  za. 25/4 9.30 tot 11.00u: 
 Ouderen in Beweging: ouderen



BC Shot
Badmintonvereniging BC Shot organiseert in 
sporthal De Salamander open trainingen op 
onderstaande momenten: 
•   za. 18/4 10.30 tot 12.00u: 
  open dag voor iedereen die de badmintonsport 

wil leren kennen. Ook is er aangepast badmin-
ton voor mensen met een beperking.

•   ma. 20/4 18.00 tot 20.00u: 
  open training voor jeugd tot en met 16 jr.         

Op dit tijdstip wordt tevens aangepast bad-       
minton aangeboden.

•   ma. 20/4 20.00 tot 22.00u: 
 open training voor senioren vanaf 17 jr.
•   wo. 22/4 20.00 tot 22.00u: 
  open training voor senioren vanaf 17 jr en       

aangepast badminton.
Kom je mee trainen bij BC Shot? Kom in sport-      
kleding en sportschoenen met witte zolen.

Buitengewoon Actief
De vereniging Buitengewoon Actief organiseert 
diverse sportieve activiteiten in de buitenlucht. 
Tijdens de Nationale Sportweek kun je aansluiten 
bij onderstaande activiteiten:
•  di. 21/4 19.30 tot 20.30u: 
  sportief wandelen met speelse oefeningen: 
  iedereen (vertrek vanaf parkeerplaats Zwembad 

De Vennen)
•    do. 23/4 9.00 tot 10.00u: 
  sportief wandelen met speelse oefeningen: 
  iedereen (vertrek vanaf parkeerplaats Zwembad 

De Vennen)
•    do. 23/4 19.30 tot 20.30u:
  sportief wandelen met speelse oefeningen: 
  iedereen (vertrek vanaf parkeerplaats Zwembad 

De Vennen)
•    za. 25/4 10.00 tot 11.30u: 
  Broederpad wandeling (4 km) i.s.m. Heemkun-

dekring Dongen: iedereen (vertrek vanaf Euro-
paplein) 



HV Dongen
Handbalvereniging Dongen organiseert de 
volgende open trainingen:
•    ma. 20/4 18.00 tot 19.30u: 
  veldhandbal voor kinderen van 6 tot 10 jr. 
  Tijdens de training maak je op spelende wijze 

kennis met het veldhandbal.
•    wo. 22/4 13.30 tot 15.30u: 
  open training/spelmiddag beachhandbal voor 

kinderen van 6 tot 10 jr. Tijdens de beachmiddag 
maak je op spelende wijze kennis met beach- 
handbal. 

Locatie: ‘t Theehuis (Dekenbatenburgstraat 2b: 
achter zwembad De Vennen)

Jeffrey’s Fitness
Iedereen mag tussen 18 en 25 april gratis trainen 
en groepslessen volgen bij Jeffrey’s Fitness 
(Kerkstraat 45-01, Dongen). 
Het rooster voor de groepslessen is te vinden 
op www.jeffreys.nl/home/lesrooster. 
Wil je fitnessen onder begeleiding of deelnemen 
aan een groepsles? Reserveer dan door 
te mailen naar info@jeffreys.nl of reserveer 
telefonisch via 0162-313642.  

Buitenschoolse Opvang OKIDO
Buitenschoolse Opvang OKIDO nodigt hun BSO 
kinderen uit om tijdens de Nationale Sportweek 
één vriendje of vriendinnetje mee te nemen naar 
onderstaande sportieve activiteiten: 
•    ma. 20/4 16.00 tot 17.00u: 
  trampoline springen, boksen en springtouwen:  

7 tot 12 jr (De Salamander)
•    di. 21/4 16.00 tot 17.00u: 
  klim- en klauterparcours: 4 tot 7 jr 
 (Kelly van Zon zaal)

Damvereniging Rompa Leder/D.A.M.
Open training dammen voor 7 t/m 12-jarigen 
op maandag 20 april 2015 van 19.00 tot 20.00u 
in De Salamander (zaal achter in café).  

Handboogschutterij Tevredenheid
Open trainingen bij Handboogschutterij 
Tevredenheid (Café ’t Vaartje, Vaartweg 137 
Dongen-Vaart) op onderstaande momenten:
•   di. 21/4 19.30 tot 21.30u: voor iedereen
•  do. 23/4 19.30 tot 21.30u: voor iedereen 



Kindercentrum Petito’s
Kindercentrum Petito’s (Wilhelminastraat 78,  
Dongen) organiseert i.s.m. NewG by Gwen en 
Keeperz diverse sportieve activiteiten die ook toe-
gankelijk zijn voor kinderen die niet ingeschreven 
zijn bij Petito’s:
•  di. 21/4 16.00 tot 17.00u: 
  sportactiviteit (conditie en uithoudingsver- 

mogen in circuitvorm): 
 jongens en meisjes 8 tot 12 jr
•  wo. 22/4 15.00 tot 16.00u: 
  Kids League Brabant (introductie in voetbal): 

jongens en meisjes 4 tot 7 jr
•  vr. 24/4 16.00 tot 17.00u:  sport- en spelactiviteit: 
 jongens en meisjes 8 tot 12 jr

Karateschool Kenshin
Open trainingen van Karateschool Kenshin (in 
Gymzaal A Cambreur College, Mgr. Schaepman-
laan 13, Dongen) op onderstaande momenten:
•  za. 18/4 9.00 tot 10.00u: Kenshin Kids 4 t/m 8 jr 

(Let op! Andere locatie: Kelly van Zon zaal,  
St. Josephstraat 62 Dongen)

•  ma. 20/4 19.00 tot 20.00u: 
 junioren vanaf 6 jr
•  ma. 20/4 20.00 tot 21.30u: 
 senioren vanaf 16 jr
•  do. 23/4 19.00 tot 20.00u: 
 junioren vanaf 6 jr
•  do. 23/4 20.00 tot 21.30u: 
 senioren vanaf 16 jr



Multifit
Open trainingen bij sportschool Multifit (Doel-
straat 16, Dongen) op onderstaande momenten:
•  ma. 20/4 t/m vr. 24/4: 
  groepslessen voor vrouwen van 20 t/m 50 jr. 
 Zie www.multifit.nl voor lesrooster.
•  ma. 20/4 t/m vr. 24/4 11.00 tot 12.00u: 
  Body vitaal/seniorenfitness lessen voor heren 
 en dames vanaf 55 jr
•   ma. 20/4 t/m zo. 26/4: fitness voor iedereen. 
 Zie www.multifit.nl voor openingstijden. 
•   di. 21/4 en vr. 24/4 18.00 tot 19.00u: 
  juniorenfitness lessen: 12 t/m 15 jr
Kom je sporten bij Multifit? Kom in sportkleding 
en schone binnenschoenen. Neem ook een flesje 
water en een handdoek mee.

Sportcentrum De Vennen
Sportcentrum De Vennen (Deken Batenburgstr. 2, 
Dongen) organiseert diverse sportieve activiteiten:
•   za. 18/4 13.30 tot 15.30u: 
  Kids outdoor survival voor kinderen tot 15 jr. 
  Locatie: ligweides De Vennen. Doe buitenschoe-

nen en kleren die vies mogen worden aan.  
•   za. 18/4 13.00 tot 15.00u: kennismaken met 
  reddingszwemmen voor jongeren met een A 
 en B diploma. Locatie: wedstrijdbad De Vennen.
•   wo. 22/4 15.30 tot 17.00u: Fit en Fun zwemmen 

met aqua bootcamp voor jongeren met A diplo-
ma. Locatie: wedstrijdbad De Vennen.

•   wo. 22/4 19.00 tot 20.30u: outdoor bootcamp 
challenge voor volwassenen. Locatie: ligweides 
De Vennen. Doe buitenschoenen en kleren die 
vies mogen worden aan.  

•   do. 23/4 9.00 tot 10.30u: zwemmen voor dames. 
Locatie: wedstrijdbad De Vennen.

•   do. 23/4 14.00 tot 15.30u: gezondheid- en 
  conditietest voor volwassenen vanaf 30 jr. 
  Locatie: fitnesszaal De Vennen.
•   do. 23/4 14.00 tot 15.30u: Ervaar De Vennen 
  in 90 minuten (variatie van verschillende groeps-

lessen) voor volwassenen vanaf 30 jr. 
 Locatie: groepsleszalen De Vennen.
•   za. 25/4 10.30 tot 16.00 uur: gratis zwemmen* 

voor iedereen die mee heeft gedaan aan mini-
maal 2 activiteiten van de Nationale Sportweek. 

*MEEr INfO vIND jE Op DE StIckErkaart achtEr IN DIt BOEkjE



SWOD
Stichting Welzijn Ouderen Dongen 
stelt de volgende sportieve activi-
teiten open voor niet-leden:
•  ma. 20/4 9.00 tot 10.00u: 
  wandelen: senioren 
 (start vanaf parkeerplaats De Vennen)
•  ma. 20/4 13.15 tot 14.00u, 14.15 tot 15.00u 
 en 15.15 tot 16.00u: 
  Meer Bewegen voor Ouderen: senioren, groep 2 

is voor mensen met beginnende dementie en 
lichte beperkingen 

 (Dr. Maassen, is tegenover VV Dongen)
•  di. 21/4 9.00 tot 10.15u: 
  Senioren Sportief (warming-up op muziek, 
  badminton, korfbal en cooling down): senioren 

(De Salamander)
•  wo. 22/4 9.30 tot 10.30u en 10.45 tot 11.45u: 
  Yoga: senioren (De Cammeleur), neem ook een 

matje mee!
•  do. 23/4 10.15 tot 11.15u: 
  Badminton: senioren (De Salamander)
•  do. 23/4 9.15 tot 10.00u, 10.15 tot 11.00u en 

11.15 tot 12.00u: Meer Bewegen voor Ouderen: 
senioren (‘t Schouw)

•  vr. 24/4 9.30 tot 10.30u en 11.00 tot 12.00u: 
 Country Line Dancing: 55+’ers (‘t Schouw)

Turn- en gymvereniging DIA
Open trainingen bij turn- en gymvereniging DIA  
in sporthal De Salamander op onderstaande          
momenten:
•   wo. 22/4 17.30 tot 18.30u: 
 turnen: 8 tot 11 jr 
•   wo. 22/4 18.30 tot 20.00u: 
 turnen: 16 jr en ouder
•   do. 23/4 9.00 tot 10.00u: 
 seniorengym: 50 jr en ouder 
 (Let op! Andere locatie: De Gaasjes)
•   do. 23/4 10.00 tot 11.00u: 
  damesgym: 50 jr en ouder 
 (Let op! Andere locatie: De Gaasjes)
•   vr. 24/4 17.00 tot 18.00u: turnen: 6 tot 8 jr 
•   vr. 24/4 18.00 tot 19.00u: 
 turnen: 8 tot 9 jr & 13 tot 16 jr 
•   vr. 24/4 19.00 tot 20.00u: turnen: 10 tot 13 jr 
•   za. 25/4 9.00 tot 10.00u: turnen: 6 tot 7 jr
•   za. 25/4 10.00 tot 11.00u: turnen: 8 tot 9 jr
•   za. 25/4 11.00 tot 12.00u: turnen: 9 tot 11 jr
•   za. 25/4 9.00 tot 10.00u: peutergym: 2,5 tot 4 jr 
 (Let op! Andere locatie: Otterdonk)
•  za. 25/4 10.00 tot 11.00u: kleutergym: 4 tot 7 jr 

(Let op! Andere locatie: Otterdonk)



Van Gils Sport
Iedereen mag tussen 18 en 25 april gratis fitnessen 
en groepslessen volgen bij Van Gils Sport (Alexan-
derstraat 2, Dongen). 
Het rooster voor de groepslessen is te vinden op 
http://www.vangilssport.nl/rooster.php. Je kunt 
aan alle groepslessen deelnemen met uitzonde-
ring van de spinning- en progress fitness lessen. 
Als extra activiteit organiseert Van Gils Sport op 
zondag 19 april van 10.00 tot 11.00u een boot-
camp in Park Vredeoord voor iedereen van 
16 jaar en ouder. 

VV Olympia ’60
Open trainingen bij voetbalvereniging Olympia ‘60 
(Crispijnhof 8, Dongen) op onderstaande momen-
ten:
•  ma. 20/4 en wo. 22/4 19.45 tot 21.00u: 
 A-jeugd (17 en 18-jarigen)
•  di. 21/4 en do. 23/4 19.45 tot 21.00u: 
 B-jeugd (15 en 16-jarigen)
•  ma. 20/4 en wo. 22/4 19.45 tot 21.00u: 
 C-jeugd (13 en 14-jarigen)
•  ma. 20/4 en wo. 22/4 18.30 tot 19.30u: 
 D-jeugd (11 en 12-jarigen)
•  ma. 20/4 en wo. 22/4 18.30 tot 19.30u: 
 E-jeugd (9 en 10-jarigen)
•  ma. 20/4 en wo. 22/4 18.30 tot 19.30u: 
 F-jeugd (7 en 8-jarigen)
•  do. 23/4 18.30 tot 19.30u: 
 Kabouters (4, 5 en 6-jarigen)
Kom in sportkleding en meld je svp bij aankomst 
in de kantine. 



Drink water tijdens het sporten!

Ga je sporten tijdens de Nationale Sportweek? 
Drink dan water: tijdens én direct na het sporten. 
Sport en water zijn goede bondgenoten. Je lichaam 
verliest vocht en dat moet je op tijd weer aanvullen. 
Ons lichaam bestaat voor 65% uit water, dus wat is 
logischer dan water drinken tijdens het sporten? 
Water is een 100% dorstlesser met 0 calorieën. 
Het past daarom uitstekend bij sport. 
vergeet je fl esje/bidon dus niet tijdens de Nationale 
Sportweek!

Wandelsportvereniging W.I.K.
Open wandeltocht op zaterdag 25 april 2015. 
De start en fi nish zijn vanaf de kantine van Atledo. 
Je kunt starten tussen 10.00 en 14.00u. De wandel-
tocht is geschikt voor iedereen vanaf 7 jr oud. 
Advies: zorg voor goed passende schoenen en 
sokken.

ZV De Vennen
De open trainingen van zwemvereniging 
De Vennen bestaan uit zwemmen (oefenen van 
verschillende slagen en de start) en waterpolo. 
De trainingen vinden plaats in het wedstrijdbad 
van De Vennen op onderstaande momenten:
•  vr. 24/4 19.30 tot 20.15u: 10 t/m 16-jarigen
•  za. 25/4 8.45 tot 9.30u: 5 t/m 10-jarigen
Let op: zwemdiploma A is vereist.



Sportiviteit wordt beloond!
Bij iedere activiteit van de Nationale Sportweek in 
Dongen krijg je een Dongen Beweegt-sticker. Wanneer 
je 2 stickers of meer hebt verzameld, hebben we een 
leuke en sportieve beloning voor je: gratis recreatief 
zwemmen bij De Vennen op zaterdag 25 april van 10.30 
tot 16.00 uur. Op vertoon van de stickerkaart met mini-
maal 2 stickers krijg je gratis toegang tot het zwembad.


