
Activiteit en doelgroep: Omschrijving: Contact: 
Volleybal

Volleybal vereniging Avanti

Kom kijken naar een oefenwedstrijd van teams uit de eredivisie. 

Op 17 september speelt VC Sneek tegen Eurosped-TVT in Sport- en recreatiecentrum de Beemd. 

In het kader van het 50-jarige bestaan heeft volleybal vereniging Avanti deze wedstrijd georganiseerd. 

Het belooft een spannende wedstrijd te worden. Toegang is gratis.  

Voor meer informatie ga naar: http://www.avanti-volleybal.nl/

17 september 15.00-17.00.

Ad van de Kar

Sport- en recreatiecentrum de Beemd

Zutphenseweg 110, Lochem

voorzitter@avanti-volleybal.nl

Tafeltennis

Lttc de Toekomst

Gerichte uitnodiging naar de diverse 

zorginstellingen voor gehandicaptenzorg.

Bent u opzoek naar een leuke vereniging met de nodige begeleiding? 

Tafeltennistrainers staan voor je klaar om een gratis training te geven. Woensdag 21 september van 

19.00-20.00 uur voor jongeren tot 18 jaar. 20.00-21.00 uur voor volwassenen.

Esther Wissink 

altc@lttcdetoekomst.nl

Runmolenlaan 17, Lochem

Bowls

‘t Overschotje

Alle leeftijden

Doe gezellig mee met de bowlsactiviteiten van ‘t Overschotje. 

Na een kort en bondige uitleg kunt u zelf de sport beoefenen. 25 september van 14.00-16.00 uur.

Jan Lenselink - 0573-452827

Korfbalveld van ‘t Overschotje. 

De Elzenlaan 1, Lochem

Zwemmen en Aquarobics

Sport- en recreatiecentrum de Beemd

Alle leeftijden

Bij sport- en recreatiecentrum de Beemd kunt u gratis kennismaken met verschillende soorten 

zwemaanbod van het sportcentrum. Doe gezellig mee met de activiteiten die u een keer wilt uitproberen. 

Maandag 19 september 10:00-10:30  Senioren Zwemmen in het recreatie of wedstrijdbad. Donderdag 

Dinsdag 20 september 18:30 – 19:15 Aquarobics. Woensdag 21 september 18:30 – 19:15  Aquarobics. 

Woensdag 21 september 20:15 – 21:00  Aquajoggen. Donderdag 22 september 09:00 – 09:45 Aquarobics.

0573-252620

info@zwembaddebeemd.nl

Zutphenseweg 110, Lochem

Tennis

Almense Tennis Club

Alle Leeftijden

Lijkt het je leuk om een keer te tennissen of zit je eraan te denken het tennis weer op te pakken? 

Doe dan mee met een reguliere training onder leiding van onze tennistrainer.

19 sept van 17.00-18.00 uur: groepstraining voor jeugd t/m 12 jaar.  

19 sept van 18.00-19.00 uur: groepstraining voor jeugd van 12 t/m 17 jaar. 

21 sept van 19.00-21.00 uur: groep- en thematraining voor senioren en ouderen.

Simone Israel

Tennispark -  Berkelweg 5, Almen

Zaalsporten

Ovéra

Alle leeftijden

Bij Ovéra zijn er in de Nationale Sportweek veel mogelijkheden om mee te doen met (nieuwe) beweeg- en 

sportactiviteiten. Kom op het juiste tijdstip naar Ovéra en doe gezellig mee.

Woensdag: 14.00 – 15.00 uur Turnen (6 – 10 jaar) - Woensdag: 15.00 – 16.00 uur Gymnastiek (2 – 6 jaar) 

Woensdag: 16.00 – 17.00 uur Turnen (11-16 jaar) - Woensdag: 20.00 – 22.00 uur Volleybal (wedstrijden) 

Vrijdag: 20.00 – 22.00 uur Tafeltennis - Zaterdag: 09.00 – 10.30 uur Badminton

Zondag: 12.00 – 12.50 uur Spinning.

Gerrit Nijkamp

g.nijkamp@overa.nl

Sportzaal Almeloe, Torenstraat 4, Almen

Bootcamp

Bootcamp Almen

Alle leeftijden

Zin om lekker actief te bewegen? Doe gratis mee met een gezamenlijke Bootcamp.

Dinsdag 20 september van 19.00-20.00 uur.

Tessel Kok - 06-23177843

tesselkokpt@gmail.com

Start Bootcamp bij SV Almen, 

Binnenweg 44, Almen

Hardlopen en Mountainbiken

SPORT ‘88

20-70 jaar

Doe gezellig mee mee met loopactiviteiten en/of ga lekker mountainbiken in de bosrijke omgeving.

Zaterdag 17 en 24 september van 8.30-9.45 uur.

John Immink - 06-30876048

j.immink8@upcmail.nl - Start bij de 

Gorsselse carnavalsvereniging aan de 

Markeweg  (Naast pakeerterrein van 

V.V Gorssel en Zwembad de Boskoele)

Gymnastiek

Larense Gymnastiekvereniging

Alle leeftijden

Maandag 19 september van 8.45-9.45 

Dinsdag 20 september 15.30-16.30 

Kleutergym 16.30 tot 17.30 basisschooljeugd gym (groep 5,6,7 en 8) 

Woensdag 21 september 20.15-21.15 Dames gym.

Ellis Langenkamp - 06-10794542

Braninkhal - Verwoldseweg 16, Laren

Tennis

TC Epse

Kennismaken met tennis door een gratis les! Kom langs, doe mee en krijg naderhand een lekkere snack 

en drankje. Als je het leuk vindt, kan je in oktober gratis (vrij) tenissen en kun je 4 keer gratis een les 

volgen. Voor 2016 is er een speciale aanbieding voor 10 lessen incl. racket en één set ballen.

Erik van Ekeris - 06-53937392

Tennispark - Hassinklaan 1, Epse

Tennis

Lochemse Tennis Club

Alle leeftijden

Lijkt het jou leuk om een keer tennis te tennissen? Kom dan langs om gezellig een balletje te slaan. 

Wij hebben een tennisracket voor je. Graag van tevoren aanmelden via frans.assendelft@casema.nl.

Zaterdag 24 september van 10.30 – 12.30 uur

Frans Assendelft - 0573- 847757

Tennispark aan de Barchemseweg

gratis KENNISmaken MET SPORT--- EN BEWEegactiviteiten in de gemeente lochem!
Van 17 t/m 25 september is het Nationale Sportweek in de gemeente Lochem. 

Een groot aantal verenigingen biedt in deze week gratis sport- en beweegactiviteiten aan voor verschillende doelgroepen.

 Zoek op deze kalender een leuke activiteit die bij jou past en doe mee! 

Ik neem je mee!

Samen sporten is gezelliger.

17 september: Feestelijke opening van de Nationale Sportweek 

met speciale gasten Eric Braamhaar, Roeland van den Berg en Bert Groot Wesseldijk. 

V.v Witkampers begint na de zomer met ‘speciaal voetbal’ voor jeugd (6 t/m 16 jaar) met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. 

Heb jij ook een beperking en wil je dolgraag voetballen? Neem dan contact op via speciaalvoetbalwitkampers@gmail.nl voor meer informatie.

Programma:

10.30 uur Opening - 10.45 uur warming-up met Eric Braamhaar

11.30 uur Voetbalspel circuit met begeleiding van C-spelers

12.00 uur Wedstrijd 2 junioren teams G-voetbal - 12.50 uur Afsluiting 

Locatie: v.v. Witkampers, Holterweg 47, Laren

SENIOREN BEWEEGMARKT BIJ SPORT-- EN RECREACTIECENTRUM DE BEEMD! 
Op woensdag 21 september organiseert de Sportraad Lochem in samenwerking met de Beemd een beweegmarkt voor senioren. 

Tijdens de beweegmarkt kan de Lochemse 55 plusser kennismaken met het rijke aanbod in de gemeente Lochem. Dat kan in het zwembad, in de zaal maar ook buiten bij de Beemd. 

Kijk ook op de website van Sportaadlochem.nl voor alle activiteiten die er plaatsvinden deze ochtend.

Senioren Beweegmarkt: 9.00 tot 12.00 uur bij de Beemd, Zutphenseweg 110, Lochem

17 t/m 25 September 2016

Ik neem je mee!

Samen sporten is gezelliger.



Activiteit en doelgroep: Omschrijving: Contact: 
Bridge

Bridgeclub Jump ‘85

Voor iedereen

Maak kennis met de bridgesport. Door een simpele variant (mini-bridge) kan iedereen meedoen. 

Voor belangstellenden die zich verder willen bekwamen in het spel, is er de mogelijkheid om de 

startersbridgelessen te volgen die eind september beginnen. 

Dinsdag 20 september van 13.30 en op donderdag 22 september om 19.30 uur.

Els Kroot-Nijenhof - 06-44458531

elskroot@planet.nl

Zaal-Café-Restaurant Bousema

Zutphenseweg 35, Lochem

Paardensport 

Meiden van Haarman

Voor iedereen

Op 17 september van 14.00-17.00 uur organiseert de Meiden van Haarman een Leuke en gezellige 

maken met de paardensport. Er zijn leuke spelletjes en activiteiten waar alle kinderen aan mee kunnen 

doen, wel of geen paardenliefhebber. Ook voor de ouders, opa’s en oma’s is er van alles te doen. 

Kom gerust eens kijken bij ons op de manege. Op 21 september van 14.00-16.00 uur mag je ook 

langskomen om te kijken of ponyrijden echt iets voor jou is. We beginnen met het borstelen van de 

pony’s om vervolgens allemaal nog even op de pony’s te rijden.

Hilde Nijhof - 06-18034099

Ruitersportcentrum 

De Meiden van Haarman

Verwoldseweg 29, Laren

Badminton 

Badminton Club Lochem

Voor iedereen

Lijkt het jou leuk om een keer te badmintonnen? Kom deze open avond dan badmintonnen bij BCL. 

Er worden korte wedstrijdjes gespeeld (2 vs 2) en je speelt steeds met andere spelers en tegenstanders. 

Uiteindelijk zul je tegenover spelers staan van het zelfde niveau. Ben je 18 jaar of ouder? Dan mag je 

ook met de trainingsgroep meetrainen, waar je deskundige trainersadviezen en tips kan krijgen.

Cindy Everts - 06-45100781

Sporthal de Beemd

Zutphenseweg 110, Lochem

Hockey

Hockeyclub Epse

Jeugd (vanaf 4 jaar) en volwassenen

Wil je gratis hockey uitproberen? Kom dan proef trainen bij Hockeyclub Epse!

Zaterdag 17 september 8.45 uur 4/6 jaar jongens/meisjes. 

Dinsdag 17.00 10/12 jaar meisjes 18.15 12/14 jongens/meisjes.

19.30 14/16 jaar jongens 20.00 trimhockey.

Woensdag 16.00 6/8 jaar jongens/meisjes - 17.00 8/10 jaar jongens/meisjes.

18.00 10/12 jaar jongens en 14/16 jaar meisjes.

19.15 meisjes 12/14 jaar en meisjes 16/18 jaar.

20.30 heren veteranen.

Gaby Rinkel - 06-53365459

Hassinklaan 3, Epse

Voetbal

SV Almen

Jeugd (Vanaf 7 jaar) en volwassenen

Doe gratis mee met de trainingen van SV Almen!

19 t/m 22 september organiseert SV Almen de volgende activiteiten voor de verschillende leeftijdsgroepen. 

Onder 19 jaar dinsdag 20.00-21.30 uur en donderdag om 18.30-20.00 uur. Onder 17 maandag en 

woensdag 18.30-20.00. Onder 15 dinsdag en donderdag 18.30-20.00. Onder 13 dinsdag en donderdag 

18.30-20.00. Onder 11 woensdag 19.00-20.00. Onder 9 woensdag 18.30-19.30.  

Senioren heren dinsdag (prestatie) en donderdag (prestatie/recreatie) 20.00-21.30. 

Senioren dames dinsdag en donderdag 19.00-20.45.

Jeugd: Sanne Truin-Elizen, 

Sanneelizen@live.nl, 

06-43180896 

Senioren: Bert Wentink, 

bertwentink1965@gmail.com,  

06-54265484

Paardensport

Paardencentrum Carolina

Voor kinderen

Vanwege het 5 jarige bestaan en de FNRS manegedag 

organiseert Paardencentrum Caroline een open dag op 25 september. 

Ook ijsco car Prego van Sjef is aanwezig met gratis Carolina ijsjes voor de eerste 100 kinderen.

Zondag 25 september 2016  13.00-17.00u. Hal 1: 13.15-13.45 vier of zes-tal dressuur demo. 

dressuur en springen. Hal 1: 15.00-15.30 vrijheidsdressuur show (ovb). Stallen: 14.00-14.15  en 

16.00-16.15 Rondleiding door de stal (aanmelden vooraf). Hal 2 (tussenruimte): pony’s poetsen 

(aanmelden vooraf). Kantine: 16.00-16.30 Presentatie leer paardrijden met plezier onder leiding van 

Carola Eppink - 06-20417913

Paardencentrum Carolina, 

Zwiepseweg 36, BARCHEM

Floris Dinkelman je laat kennismaken met deze manier van sporten. #JoinTheMovement

19 september 19.00-20.00 uur 21 september 19.00-20.00 uur 23 september 19.00-20.00 uur.

Floris Dinkelman - 06-13625892

Bergweg 25, Lochem

Turnen, Jazz, Zumba, 

Gymnastiekvereniging Brinio

Alle leeftijden

lessen van Brinio zijn open tijdens de Nationale Sportweek. 

Iedereen die een les wil bezoeken kan gratis meedoen!

Maandag 19 september 

15.30 - 16.30 uur Turnen groep 3 en 4 zaal Curieplein - 16.30 - 17.30 uur Turnen groep 5 en 6 zaal Curieplein

Dinsdag 20 september 

15.30 - 16.30 uur Jazz 1 (4-6 jaar) zaal Curieplein - 16.30 - 17.30 uur Jazz 2 (7-8 jaar) zaal Curieplein

Woensdag 21 september

 08.45 - 09.35 uur Zumba Jan Wissinkhal - 09.35 - 10.25 uur Zumba Jan Wissinkhal

18.00 - 19.00 uur Turnen groep 7, 8 en VO zaal Curieplein

Donderdag 22 september 

15.30 - 16.30 uur Turnen groep 3 en 4 zaal Curieplein - 16.30 - 17.30 uur Turnen groep 5 en 6 zaal Curieplein

17.30 - 18.30 uur Turnen groep 7, 8 en VO zaal Curieplein - 20.00 - 22.00 uur Heren volleybal zaal Curieplein

15.30 - 16.30 uur Jazz 3 (9-12 jaar) zaal Toermalijn - 17.30 - 18.30 uur Jazz 4 (VO/12-16 jaar) zaal Toermalijn

Vrijdag 23 september 

15.15 - 16.00 uur Kleutergym groep 0/1/2 zaal Curieplein - 16.00 - 17.30 uur Turnen jongens zaal Curieplein.

Ellen Korterink

secretaris@briniolochem.nl

Na deze week nog 

meer zin gekregen

om te gaan bewegen? 

Neem contact op met de vereniging

of bezoek de website van de

desbetreffende vereniging voor

meer informatie.

Mocht u iets niet kunnen vinden of

wilt u meer informatie neem dan

gerust contact op met Tom Kleissen,

via vo@sportraadlochem.nl.

Voor sportverenigingen: Themabijeenkomst Sportief Besturen 

Op woensdag 21 september organiseert Sportraad Lochem in samenwerking met NEVOBO deze gratis Themabijeenkomst. Alle sportverenigingen in de gemeente 

Waar: Stegeman Laren, Dorpsstraat 1, laren

Sport- en spelcircuit

Atv Ovéra/Sv Almen

Alle leeftijden

Een gezellige en 

sportieve afsluiting van 

de Nationale Sportweek in Almen.

Zondag 25 sept van 

13.00-16.00 uur.

Simone Israel

Tennispark

Berkelweg 5, Almen

V E E L  S P O R T - -  E N  B E W E E G P L E Z I E R !


