
Bij iedere activiteit van de Dongense 
sportweek krijg je 1 sticker. Wanneer je 
2 stickers of meer hebt verzameld, heb-
ben we een leuke beloning voor je. Kom 
vrijdag 23 september naar het Sportga-
la. Op vertoon van je stickerkaart met 
minimaal 2 stickers krijg je een lootje. 
Met dit lootje heb je altijd prijs. 

Wat? Dat is een verrassing. Bij 4 stickers 
of meer krijg je 2 lootjes! Je kunt maxi-
maal 2 stickerkaarten per persoon      
verzilveren. 

Tip: doe mee met de clinics tijdens de 
Dongen Beweegt! dag op 17 september. 
Hiervoor krijg je ook 1 sticker.

17 t/m 25 september 2016
Programma Sportweek Dongen

5. 0162 Kickboxing van 
ContourdeTwern
Locaties: zie hieronder. Kledingadvies: kom 
in korte broek zonder knopen en ritsen
Let op: voor deze activiteiten dien je je 
aan te melden door te mailen naar               
rachidmima@contourdetwern.nl. 

Open trainingen:
•  di. 20/9 18.00-19.15: Kickboxen voor 

iedereen vanaf 6 jaar, locatie: Gymzaal 
De Wiel (Wielstraat 29B, ‘s Gravenmoer)

•  do. 22/9 19.00-20.00u: Kennismaken met 
Kickboxen voor kinderen van 6 tot 12 
jaar, locatie: Gymzaal basisschool Sint 
Jan (Kastanjestraat 26, Dongen)

•  do. 22/9 20.00-21.00u: 
  Kickboxen voor jongeren vanaf 13 jaar, 

locatie: Gymzaal basisschool Sint Jan

6. TC Bas Dongen (tennis)
Locatie: TC Bas Dongen (Hertog Janstraat, 
Dongen) Kledingadvies: draag schoenen 
zonder grof profiel

Open trainingen:
•  za. 24/9 13.00-14.00u: 
 Tennisclinic voor jeugd tot 18 jaar
•  za. 24/9 14.00-15.00u: 
 Tennisclinic voor iedereen vanaf 18 jaar

7. Tafeltennisvereniging BSM
Locatie: Kelly van Zon zaal 
(St. Josephstraat 62, Dongen)

Open training:
•  di. 20/9 18.30-19.30u: 
 Tafeltennnis voor jeugd tot 18 jaar en 
 20.00-21.00u: voor iedereen vanaf 18 jaar

Sportiviteit wordt beloond!

facebook.com/dongenbeweegt

Meer dan 100 open trainingen en clinics

23 september: Sportgala!

DOE MEE!



Dongen Beweegt in Nationale Sportweek 
van 17 t/m 25 september

Van 17 t/m 25 september staat Dongen bol van de sportieve activiteiten. Meer dan 
25 sportaanbieders openen deze week hun deuren en bieden ‘open trainingen’ en 
andere activiteiten aan. In deze flyer vind je een overzicht van het totale programma. 
Alle activiteiten zijn gratis en aanmelden is meestal niet nodig. Doe gezellig mee!

23 september: Sportgala Dongen!
Het Dongens Sportgala komt er weer 
aan! Op vrijdagavond 23 september hou-
den we dit mooie evenement in sporthal 
De Salamander. We blikken terug op de 
prachtige prestaties van sporters en sport-
teams. Tijdens het gala krijgen de jonge 
talenten hun ‘minutes of fame’, maken 
we de sportman, sportvrouw en sport-
ploeg van het jaar bekend, reiken we de 
Nadine Broersen prijs uit en zetten we de 
sportiefste school in het zonnetje. Spea-
ker Johan van der Made zal de avond 
presenteren, ondersteund met licht en 
geluid van Jan Sprangers en Mark Rom-
bouts (AVEvent Supply). Zorg dat je erbij 
bent! We beginnen om 19.00 uur!

17 september: Dongen Beweegt! dag
Op zaterdag 17 september wordt de Don-
gense sportweek officieel geopend. Dat 
gebeurt om 13.00 uur in De Salamander 
door wethouder Piet Panis. Na de officiële 
opening kan het sporten beginnen!           
Tot 16.00 uur kun je meedoen aan demo’s 
en clinics van zo’n 12 verschillende sport-
aanbieders. Handbal, karate, tennis, bad-
minton, basketbal, boksen: er is voor ieder 
wat wils! Ook is er een sportmarkt met 
standjes waar je informatie over de deel-
nemende verenigingen kunt krijgen. Houd
www.facebook.com/dongenbeweegt in 
de gaten voor het tijdsschema.

3. Tai Chi School Anahata
Locatie: ‘t Schouw - zaal 5                         
(Rembrandtstraat 69, Dongen)

Open trainingen:
•  ma. 19/9 14.00-15.00u:                                  

Taijiquan (Chinese bewegingsleer, 
  losse oefeningen en vorm) voor              

volwassenen, ook senioren
•  ma. 19/9 19.00-19.45u en 19.45-20.45u: 

Taiji-Qigong  (Chinese bewegingsleer, 
  losse oefeningen) voor volwassenen, 

ook senioren
•  do. 22/9 18.45-19.30u: 
  Taiji-Qigong voor volwassenen met        

een bewegingsbeperking, ook senioren

4. BBF Migliore (basketbal)
Locaties: zie hieronder

Open trainingen:
•  ma. 19/9 19.00-20.15u: 
  Basketbaltraining voor kinderen gebo-

ren in 2003 en 2004, locatie: Gymzaal 
Tuinstraat (Tuinstraat 15, Rijen)

•  di. 20/9 19.00-20.15u: Basketbaltraining 
voor kinderen geboren in 2005 en 2006, 
locatie: Gymzaal Tuinstraat

•  di. 20/9 20.00-21.15u: Basketbaltraining 
voor iedereen vanaf 25 jaar die recrea-
tief wil basketballen, locatie De Sala-
mander (Belgiëlaan 2, Dongen)

•  wo. 21/9 18.30-19.45u: 
  Basketbaltraining voor kinderen 
 geboren in 2007 en 2008, 
 locatie: Gymzaal Tuinstraat
•  wo. 21/9 16.30-17.30u: 
  Basketbaltraining voor kinderen                

geboren na 2008, 
 locatie: Gymzaal Tuinstraat         
•  do. 22/9 20.00-21.15u: 
  Basketbaltraining voor meiden geboren 

tussen 1995 en 2001, 
 locatie: De Salamander

1. Atledo
Locatie: Hertog Janstraat 41, Dongen

Open trainingen:
•  ma. 19/9 en wo. 21/9 18.30-19.30u:     

Atletiek voor kinderen van 5 tot 9 jaar
•  ma. 19/9 en wo. 21/9 18.30-19.30u:     

Atletiek voor kinderen van 10 en 11 jaar
•  di. 20/9 19.30-20.30u en do. 22/9 
  19.00-20.00u: Atletiek voor jeugd van 

12 tot 14 jaar
•  ma. 19/9 en wo. 21/9 19.30-21.00u:       

Atletiek voor iedereen van 15 tot 100 jaar 
•  za. 24/9 9.30-11.00u: Ouderen in Bewe-

ging voor mensen vanaf 55 jaar
•  za. 17/9 t/m 25/9: Alle looptrainingen 

zijn open, bekijk het schema op 
  www.atledo.nl/upload/file/Trainings-

schema.pdf 

2. Arendse Health Club
Locatie: Dongepark 1, Dongen

•  ma. 19/9 19.15-20.00u: Aquafit                     
(sporten in het water onder begeleiding 
van gemotiveerde docent en leuke       
muziek) voor iedereen vanaf 16 jaar 

•  di. 20/9 19.30-20.30u: Bootcamp in    
Dongen voor iedereen vanaf 16 jaar

•  do. 22/9 18.30-19.00u: Functional Move 
(circuittraining voor het hele lichaam,  
je bepaalt zelf de intensiteit) voor ieder-
een vanaf 16 jaar. Let op: voor deze 
activiteit dien je je aan te melden door 
te mailen naar j.goesten@arendse.nl

 

Drink water 
tijdens het sporten!

Sport en water zijn goede bondge-
noten. Je lichaam verliest vocht en 
dat moet je op tijd weer aanvul-
len. 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. Vergeet dus niet je 
bidon of flesje mee te nemen naar 
de activiteiten van de sportweek. 



              
18. Multifit
Locatie: Multifit (Doelstraat 16, Dongen)

Open activiteiten:
•  za. 17/9 t/m zo. 25/9: Je kunt gratis deel-

nemen aan alle groepslessen en gebruik 
maken van alle fitnessfaciliteiten, voor 
iedereen vanaf 16 jaar. Schema groepsles-
sen: www.multifit.nl/lesrooster/lesroos-
ter-dongen/ 

•  wo. 21/9 11.00-12.00u en do. 22/9 9.00-
11.00u: Kom ‘tossen’ (= husseltennis met 
verschillende partners en tegenstanders), 
vanaf 50 jaar  

•  za. 17/9 en za. 24/9 9.00-10.00u: 
  Outdoor Bootcamp door de bossen voor 

iedereen vanaf 16 jaar. Let op: hiervoor 
dien je je aan te melden bij de receptie 

 of mail naar dongen@multifit.nl
•  di. 20/9 en vr. 23/9 18.00-19.00u: Junior 

Fitness voor kinderen van 12 t/m 15 jaar
•  za. 24/9 10.00-13.00u: 
  Stepmarathon voor iedereen vanaf 16 

jaar. Deelname kost € 5,- pp, dit bedrag 
gaat naar de hersenstichting. Let op: hier-
voor dien je je aan te melden bij de recep-
tie of mail naar dongen@multifit.nl

•  ma. 19/9 t/m vr. 23/9 11.00-12.00u:                
Senioren Fitness voor iedereen vanaf           
55 jaar

13. D.V.V.C. (voetbal)
Locatie: Sportcomplex Dongekant                
(Sportlaan 4, Dongen)

Open trainingen:
•  ma. 19/9 18.45-20.00u: 
 Training voor jeugd t/m 9 jaar
•  di. 20/9 18.45-20.00u: 
 Training voor jeugd van 10 t/m 13 jaar
•  wo. 21/9 19.00-20.00u: 
  Training G-elftal voor mensen                      

met een verstandelijke beperking

14. BSO Okido
Locatie: De Salamander (Belgiëlaan 2, Dongen)

Open activiteiten:
•  ma. 19/9 16.00-17.00u: Sport en spel acti- 

viteiten voor kinderen van 4 tot 12 jaar
•  di. 20/9 16.00-17.00u: Sport en spel acti-  

viteiten voor kinderen van 4 tot 12 jaar
•  do. 22/9 16.00-17.00u: Sport en spel acti- 

viteiten voor kinderen van 4 tot 12 jaar

15. Kindercentrum Petito’s
Locatie: sportveld Wilhelminastraat 78,        
Dongen

Open activiteiten:
•  di. 20/9 16.00-17.00u: Move-skills (voetbal-

techniek van Voetbalacademie Brabant) 
voor kinderen van 6 tot 12 jaar

•  wo. 21/9 14.00-16.00u: Spellen Spektakel 
(diverse bewegingsspelletjes) voor kinde-
ren van 4 tot 12 jaar

16. Rompa Leder (dammen)
Locatie: De Salamander (Belgiëlaan 2, Dongen)

Open training:
•  ma. 19/9 19.00-20.00u: 
 Damtraining voor iedereen in het café

22. HV Dongen (handbal)
Locatie: ‘t Theehuis                                          
(Dekenbatenburgstraat 2B, Dongen)

Open activiteiten/clinics:
•  ma. 19/9 19.00-20.30u: 
  Handbalclinic (veld en beach) voor            

leerlingen middelbare school
•  wo. 21/9 14.00-15.30u: 
  Handbalclinic (veld en beach) voor leer- 

lingen t/m groep 5 van de basisschool
•  wo. 21/9 15.30-17.00u: 
  Handbalclinic (veld en beach) voor leer- 

lingen groep 6 t/m 8 van de basisschool
•  do. 22/9 19.00-20.30u: Handbalclinic         

(veld en beach) vanaf 18 jaar 

23. Karateschool Kenshin
Locatie: Gymzaal Cambreur College             
(Mgr. Schaepmanlaan 13, Dongen)

Open trainingen:
•  za. 17/9 9.00-10.00u: Karatetraining          

voor kinderen van 4 t/m 8 jaar, 
  let op! Andere locatie: Kelly van Zon zaal                 

(St. Josephstraat 62, Dongen)
•  ma. 19/9 19.00-20.00u: Karatetraining 

voor kinderen van 6 t/m 14 jaar
•  ma. 19/9 20.00-21.30u: Karatetraining 

voor jongeren vanaf 15 jaar
•  do. 22/9 19.00-20.00u: Karatetraining    

voor kinderen van 6 t/m 14 jaar
•  do. 22/9 20.00-21.30u: Karatetraining 
 voor jongeren vanaf 15 jaar

24. HSV de Ruischvoorn (hengelsport)
Locatie: Eendjesvijver                                   
(Mgr. Schaepmanlaan, Dongen)

Open activiteit:
•  wo. 21/9 18.00-21.00 uur: Kom kennis-       

maken met de hengelsport en kijk naar 
 de visdemonstratie, voor iedereen

8. BC Shot (badminton)
Locatie: De Salamander                                    
(Belgiëlaan 2, Dongen)

Open trainingen:
•  ma. 19/9 19.00-21.00u: 
  ‘Speel eens mee-uren’ voor jongeren 
 vanaf 15 jaar
•  wo. 21/9 20.00-22.00u: ‘Speel eens 
  mee-uren’ voor jongeren vanaf 18 jaar, 

ook voor sporters met een beperking
•  za. 24/9 10.30-12.00u: 
  ‘Speel eens mee-uren’ voor iedereen,
  speciaal bedoeld voor de jeugd

9. Gymnastiekvereniging DIA
Locatie: zie hieronder

Open trainingen:
•  wo. 21/9 17.30-18.30u: Turnen voor kinde-

ren van 8 tot 11 jaar en van 10 tot 13 jaar, 
locatie: De Salamander (Belgiëlaan 2,  
Dongen)

•  do. 22/9 9.00-10.00u: Gym voor iedereen 
vanaf 45 jaar, locatie: De Gaasjes (Vaart-
weg 119, Dongen) 

•  do. 22/9 10.00-11.00u: Gym voor iedereen 
vanaf 45 jaar, locatie: De Gaasjes

•  za. 24/9 9.00-10.00u: Turnen voor 
 kinderen van 6 tot 8 jaar, locatie:     
 De Salamander 
•  za. 24/9 10.00-11.00u: 
  Turnen voor kinderen van 8 tot 10 jaar, 

locatie: De Salamander 
•  za. 24/9 11.00-12.00u: 
 Turnen voor kinderen van 10 tot 12 jaar,   
 locatie: De Salamander
•  za. 24/9 9.00-10.00u: Kleutergym voor 

kleuters van 2.5 tot 3 jaar, locatie:           
De Otterdonk (Otterdonk 3, Dongen)

•  za. 24/9 10.00-11.00u: Kleutergym voor 
kinderen van 4 tot 5 jaar - 11.00-12.00u: 
Kleutergym voor kinderen vanaf 5 jaar, 
locatie: De Otterdonk 



10. Schaakvereniging DSC Dongen
Locatie: zie hieronder    

Open trainingen:
•  zo. 18/9 10.00-12.00u:  Schaaktraining voor
 iedereen tot 20 jaar, locatie: JC De Poort   
 (Gasthuisstraat 3, Dongen)
•  vr. 23/9 20.00-24.00u: 
  Introductieles schaken met aansluitend 

een paar partijen voor iedereen vanaf          
20 jaar, Locatie: ‘t Schouw (Rembrandt- 
straat 69, Dongen)

11. Sportcentrum De Vennen
Locatie: zie hieronder

Open activiteiten:
•  ma. 19/9 en di. 20/9 19.00-20.00u:              

City bootcamp door het centrum van  
Dongen voor iedereen vanaf 16 jaar,          
locatie: vertrek vanaf parkeerplaats  

 VV Dongen (Procureurweg 2, Dongen)
•  zo. 25/9 12.00-17.00u: 
  Hap en Stap (wandeltocht van 8 of 15 km 

door de gemeente, met onderweg oefe-
ningen en wat versnaperingen) voor ieder-
een vanaf 30 jaar, locatie: vertrek vanaf De 
Vennen (Dekenbatenburgstraat 2, Dongen)

 

12. Yoga-José
Locatie: ‘t Schouw (Rembrandtstraat 69, 
Dongen) Let op: voor deze activiteiten dien 
je je aan te melden door te mailen naar 
info@yoga-jose.nl 

Open activiteiten:
•  di. 20/9 16.00-17.00u: Kinderyoga              

(spelenderwijs werken aan lichaamsbesef, 
zelfvertrouwen, kracht en evenwicht)    
voor kinderen van 4 t/m 7 jaar

•  di. 20/9 17.15-18.15u: Kinderyoga voor 
kinderen van 8 t/m 12 jaar

Ouders zijn welkom om te komen kijken.

17. Stichting Welzijn Ouderen Dongen 
(SWOD)
Locaties: zie hieronder

Open activiteiten:
•  ma. 19/9 9.00-10.00u: Easy Walking 
  (wandelen met een wandelcoach) voor 

iedereen vanaf 55 jaar, locatie: vertrek 
vanaf parkeerterrein De Vennen 

 (Dekenbatenburgstraat 2, Dongen)
•  ma. 19/9 10.00-11.00u: Wandelen voor 

mensen met (beginnende) dementie          
en hun partner, locatie: vertrek vanaf             
parkeerterrein De Vennen

•  ma. 19/9 14.15-15.00u: Gymles ‘Meer Be-
wegen voor Ouderen extra’ voor senioren 
(65+) met extra ondersteuning (minder 
validen en mensen met beginnende          
dementie), locatie: activiteitenruimte           
Dr. Maassen (Min. Goselinglaan, Dongen)

•  di. 20/9 9.15-10.30u: Senioren Sportief 
(activiteiten met o.a. badminton, korfbal) 
voor iedereen vanaf 55 jaar, locatie:            
De Salamander (Belgiëlaan 2, Dongen)

•  wo. 21/9 10.45-11.45u: 
 Yoga voor iedereen vanaf 55 jaar, locatie:  
 ’t Schouw (Rembrandtstraat 69, Dongen). 
 Let op: neem een matje mee.
•  do. 22/9 10.15-11.15u: 
 Badminton voor iedereen vanaf 55 jaar, 
 locatie: De Salamander
•  do. 22/9 11.15-12.00u: 
  Gymles ‘Meer Bewegen voor Ouderen’ 

voor senioren (65+), locatie: ’t Schouw
•  vr. 23/9 9.30-10.30u: 
  Country-Line Dance voor iedereen vanaf 

55 jaar, locatie:  ’t Schouw

25. Yodel’s workouts
Locatie: Theaterschool Tintelbelle,                  
tussenmagazijn 10 (Heuvelpark 5, Dongen)
Let op: voor alle activiteiten dien je je            
aan te melden door te mailen naar                   
yodelvangelderen@gmail.com 

Open activiteiten:
•  ma. 19/9 19.00-20.00u: Essentrics 
  (een fullbody workout zonder gewichten) 

voor iedereen vanaf 16 jaar
•  ma. 19/9 20.00-21.00u: Pilates (methode 

om je lichaam in vorm en balans te          
brengen) voor iedereen vanaf 16 jaar

•  wo. 21/9 9.30-10.30u: Pilates voor                   
iedereen vanaf 16 jaar

•  wo. 21/9 10.30-11.30u: Essentrics 
•  vr. 23/9 11.00-12.00u: 
  Relaxercise (“leren ontspannen voor  

drukke mensen”, combinatie van Pilates, 
Tai Chi, Yoga, progressieve ontspanning, 
meditatie, visualisatie en massage) voor 
iedereen

26. Zwemvereniging De Vennen
Locatie: Zwembad De Vennen                        
(Deken Batenburgstraat 2, Dongen)
Let op: voor deelname aan de activiteiten       
is Diploma A verplicht!

Open trainingen:
•  di 20/9 17.45-18.30u: Waterpolo voor     

kinderen van 8 t/m 12 jaar
•  do. 22/9 17.45-18.30u: Zwemmen voor 

kinderen van 8 t/m 12 jaar
•  vr. 23/9 18.45-19.45u: Sterrenplan voor 

kinderen van 5 t/m 9 jaar
•  vr. 23/9 19.30-20.15u: Banenzwemmen 

voor iedereen vanaf 16 jaar
•  zo. 25/9 9.30-10.30u: Zwemmen en water-

polo voor jongeren van 12 t/m 16 jaar

19. Van Gils Sport
Iedereen mag tussen 17 en 25 september 
gratis kennismaken met progress fitness, 
groepslessen volgen en budosporten         
uitproberen bij Van Gils Sport & Fitness             
(Alexanderstraat 2, Dongen). 
Het rooster voor alle lessen vind je op: 
www.vangilssport.nl/rooster/. 

20. Wandelsportvereniging W.I.K
Locatie: vertrek vanaf café De Viersprong 
(Kanaalstraat 10, Dongen)

Open activiteit:
•  za. 17/9: Doe mee aan een wandeltocht 

van 5, 10, 15 of 20 km. Vertrektijden van 
10.00 tot 12.00 uur, voor iedereen

21. Gezond Anno Nu
Locatie: Moerkensdreef, Dongen                      
(bereikbaar via Duiventorenbaan)

Open activiteit:
•  ma. 19/9 19.30-20.30u: Bootcamp voor 

iedereen vanaf 18 jaar


