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Wat is jouw sporten/of cultuurtalent?
Heb jij al ontdekt waar je
goed in bent?

Ontdek wat je echt
leuk vindt!
Hoi, ik ben SAM. Ik vind het belangrijk dat iedereen kan meedoen
met sport, bewegen en cultuur. En ook dat we eerlijk spelen, zodat iedereen lol heeft. Ik zag op de SAM op School Olympiade dat
we er samen een super goed sport- en cultuurfeest van hebben
gemaakt! Goed gedaan!
Ik houd van kadootjes, jij vast ook. Daarom een verrassing voor jou:
sport- en cultuuraanbieders delen gratis sport- en cultuurlessen uit.
Zodat jij nog beter kunt ontdekken waar je goed in bent.
In dit boekje vind je een overzicht
van alles wat je nog eens kunt
uitproberen. Gratis! Neem contact
op met de aanbieder, doe lekker
mee en neem je vriendjes of
vriendinnetjes gezellig mee!
Ik wens je veel sporten cultuurplezier!

Sam

Sporten is niet alleen
gezond, maar ook
heel erg leuk!

Sportaanbieders
Sport

Handbal

Sportaanbieder

Handbalvereniging Reehorst

Contactpersoon

Carla Mulder

Contactgegevens

www.hvreehorst.nl / 06 – 515 137 17

Aanbod

Je mag, alleen of samen met vriendjes of vriendinnen 4 weken (dinsdag en/of donderdag) meetrainen
en als het past ook wedstrijden meedoen.

Sport

Lacrosse

Sportaanbieder

W.s.v.l. Wageningen Warriors

Contactpersoon

Esmee van Quant

Contactgegevens

www.wageningenwarriors.nl/lacrosse/jeugdlacrosse.html / 06 -222 430 43

Aanbod

Kijk voor clinics op de website en houd de facebookpagina “Jeugdlacrosse Wageningen” in de gaten!

Sport

Tafeltennis

Sportaanbieder

Tafeltennisvereniging Bit.nl

Contactpersoon

Wim Spelt

Contactgegevens

Ttvbit.nl / 06 – 121 796 46

Aanbod

Je mag 4x gratis trainen in oktober/november 2021.

Sport

Rolschaatsen

Sportaanbieder

Rolschaatsvereniging La luna Rodars

Contactpersoon

Yvonne Stilma

Contactgegevens

www.lalunarodars.nl / 06 – 208 079 29

Aanbod

Je mag 4 gratis proeflessen volgen.

Sport

Turnen, Freerunnen, Springen, Rhonrad

Sportaanbieder

CGV DOK-Ede

Contactpersoon

Astrid Groeneveld

Contactgegevens

www.dok-ede.nl / 06 – 155 938 30

Aanbod

Je mag 4 weken lang gratis meetrainen. Op de website van DOK staat het lesrooster, je kunt daarop
kijken en gewoon naar de zaal komen. De deur staat altijd open en je mag gezellig meetrainen.

Sport

Streetdance, Modern/Jazz dance, Showdance, Hiphop

Sportaanbieder

Dance studio Imove

Contactpersoon

Cindy van de Pol

Contactgegevens

www.dancestudio-imove.nl / 06 – 579 788 75 / info@dancestudio-imove.nl

Aanbod

Je krijgt 2 gratis proeflessen.

Sport

Kickboksen, Brazilian Jiu Jitsu (BJJ)

Sportaanbieder

Lawa’s Gym

Contactpersoon

Matthieu Lawalata

Contactgegevens

www.lawasgym.nl / info@lawasgym.nl

Aanbod

Geef je op voor een gratis proefles.

Sport

Tennis

Sportaanbieder

TC Teskwik

Contactpersoon

Remco Koot

Contactgegevens

www.teskwik.nl/jeugd/sportolympiade.html / tennis.vandenbrink@gmail.com

Aanbod

Je mag met 3 trainingen meedoen. De trainingen zijn op dinsdag en donderdag. Als je daarna blijft
tennissen krijg je een speciale aanbieding. Kijk hiervoor op de website.

Sport

Kickboksen, Karate, Judo, Jiu Jitsu

Sportaanbieder

Budo Academy Physical

Contactpersoon

Audrey Kruyning

Contactgegevens

www.bapede.nl / info@bapede.nl

Aanbod

Je krijgt een gratis proefles en betaalt geen inschrijfgeld.

Sport

Rolstoelbasketbal

Sportaanbieder

Basketball experience

Contactpersoon

Paul Toes

Contactgegevens

www.basketballexperience.nl / 06 – 224 712 09

Sport

Schermen

Sportaanbieder

La Prime

Contactpersoon

Jan-Willem Lammers

Contactgegevens

www.laprime.nl

Aanbod

Kom 4 woensdagen of vrijdagen van 18.00 tot 19.00 uur bij ons schermen. Met echte sportwapens en
beschermende kleding leren onze enthousiaste trainers jullie de basis van het schermen.

Sport

Survival, Outdoor lasergamen, Kickboksen

Sportaanbieder

Survivalteam Ede

Contactpersoon

Hans Louwerse

Contactgegevens

sportteamede.nl / 06 – 132 804 89

Aanbod

Je mag 2 keer gratis deelnemen met een jeugdtraining naar keuze.

Sport

Dansen Modern, Hiphop

Sportaanbieder

Twentyfour Dance Centre

Contactpersoon

Jarino &amp; Kimberly Tummers

Contactgegevens

www.twentyfourdancecentre.nl / 06 – 153 109 50

Aanbod

Gratis proefweek. Dans een week lang elke dansles naar keuze! (m.u.v. wedstrijdteams/vooropleiding).

Sport

Hiphop dansen

Sportaanbieder

Dance studio Bennekom

Contactpersoon

Linda van den Hul

Contactgegevens

www.dancestudiobennekom.nl / info@dancestudiobennekom.nl / 06 – 457 680 79

Aanbod

Bij inschrijving krijg je 1 maand gratis les.

Sport

Volleybal

Sportaanbieder

DOS Lunteren

Contactpersoon

Cees Roelofsen

Contactgegevens

www.dos-lunteren.nl / 06 300 940 03

Aanbod

Maak kennis met volleybal in aanloop naar het WK Volleybal voor vrouwen in 2022.
Je mag 3 keer gratis meetrainen op de vrijdagmiddag bij DOS Lunteren. #playvolleybal

Sport

Badminton

Sportaanbieder

BC Netwerk Ede

Contactpersoon

Tessa

Contactgegevens

www.bcnetwerkede.nl/ / bcnetwerkede@gmail.com

Aanbod

3 keer gratis meetrainen en bij aanmelding de keuze uit een gratis racket of geen inschrijfkosten.

Sport

Ballet

Sportaanbieder

JA Ballet

Contactpersoon

Astrid Aalbers

Contactgegevens

www.jaballet.nl / 06 – 370 052 07

Aanbod

Je mag 2 proeflessen volgen en bij inschrijving krijg je een gratis balletkleding pakket.

Sport

Krav Maga

Sportaanbieder

Safety and Protection

Contactpersoon

Wijnand Verwoert

Contactgegevens

www.safetyandprotection.nl / 06 – 189 382 01

Aanbod

Je mag 2 gratis proeflessen volgen.

Sport

Bootcamp Kidz

Sportaanbieder

Allround Training Ede

Contactpersoon

Gerdo Rozeboom

Contactgegevens

www.allroundtrainingede.nl / 06 – 484 057 32

Aanbod

ALLROUND KIDZ! Niet alleen de leukste, maar ook de stoerste kids training van Ede! Elke maandag of
woensdagmiddag @Allroud Training Ede. Schaf nu een strippenkaart (www.paynplan.nl/p/22666) of
een abonnement (www.paynplan.nl/p/22667) aan.

Sport

Zwemmen, Aquakids

Sportaanbieder

Zwembad de Peppel

Contactpersoon

Receptie

Contactgegevens

www.zwembadede.nl/aquakids / 0318 – 47 97 35

Aanbod

Je mag 1 keer gratis meedoen met Aquakids.

Sport

Wedstrijdzwemmen

Sportaanbieder

Zwemvereniging de Vrije slag

Contactpersoon

Stefanie Minderaa

Contactgegevens

www.devrijeslag.nl / 06 – 292 651 06

Aanbod

Maak de komende 4 weken kennis met wedstrijdzwemmen, leer te duiken, goed te stroomlijnen en
sneller te zwemmen. Op de laatste dag houden we een wedstrijd.

Sport

Korfbal

Sportaanbieder

CKV Reehorst’45

Contactpersoon

Fam. De Bondt

Contactgegevens

www.ckvreehorst45.nl / jeugdtc@ckvreehorst45.nl / 0318 – 63 85 56 / 06 – 254 028 70

Aanbod

Je mag 3 weken gratis meetrainen om te ervaren dat korfbal ECHT leuk is!

Sport

Kickboksen, Brazilian Jiu Jitsu (BJJ)

Sportaanbieder

Lawa’s Gym

Contactpersoon

Matthieu Lawalata

Contactgegevens

www.lawasgym.nl / info@lawasgym.nl

Aanbod

Geef je op voor een gratis proefles.

Sport

Fietssport

Sportaanbieder

WV Ede

Contactpersoon

Bertus Vink

Contactgegevens

www.wvede.nl

Aanbod

www.wvede.nl

Sport

Straatvoetbal

Sportaanbieder

FC Bordeauxboys

Contactpersoon

Redouan Hazzat

Contactgegevens

Fcbordeauxboys@hotmail.com / 06 – 364 649 46

Aanbod

Je mag 2 weken lang elke zondagmiddag om 13.00 gratis meetrainen bij de Essenburg.

Sport

Hockey

Sportaanbieder

MHC Ede

Contactpersoon

Max Ostermeijer

Contactgegevens

www.MHC-ede.nl / 06 – 150 466 17

Aanbod

Meld je aan bij de hockeyclub: welkom@mhcede.nl. Er zijn dan 3 gratis trainingsmomenten zodat jij
kunt kijken of je de sport leuk vindt.

Sport

Dammen

Sportaanbieder

De Kroonschijf

Contactpersoon

Arnold van Harn

Contactgegevens

www.kroonschijf-ede.nl / 06 – 447 260 90

Aanbod

Op maandag van 19.00 tot 19.45 uur ben je welkom in het clubgebouw voor damles en wedstrijdjes.
De eerste vier maandagen zijn gratis; blijf je dammen, dan betaal je een kleine bijdrage.

Sport

Rugby

Sportaanbieder

Rugby Club Ede Wageningen

Contactpersoon

Reijer Oudendorp

Contactgegevens

www.rcwageningen.nl / 06 – 224 891 52

Aanbod

Rugby Komt naar Ede!! We hopen vanaf woensdag 22 september te kunnen starten met trainingen.
Je mag 3 keer gratis meetrainen. Als je lid wordt in 2021 krijg je een gratis bitje & bidon.

Sport

Voetbal

Sportaanbieder

v.v. Blauw Geel ‘55

Contactpersoon

Han Mennen

Contactgegevens

www.blauwgeel55.nl

Aanbod

Je mag 3 keer gratis meedoen.

Sport

Skeeleren

Sportaanbieder

Edese IJsvereniging (EIJV)

Contactpersoon

C.F. Blaakmeer

Contactgegevens

www.eijv.nl / info@eijv.nl

Aanbod

Je mag 3 proeflessen volgen. Meld je wel even aan via de website van EIJV.

Sport

Bootcamp for kids

Sportaanbieder

CODE 12 TRAINING COACHING

Contactpersoon

Marcel van Kesteren

Contactgegevens

www.code12.nl / 06 – 381 753 35

Aanbod

Voor jou en je ouders een gratis clinic/training bij code12.

Voor kinderen van 4 t/m 6 jaar
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Multisport

Klimmen, klauteren, rollen,
rennen, springen, mikken, zwaaien,
stoeien, balanceren en dansen.
Steeds een andere sport zodat jij kunt ontdekken
wat je leuk vindt en waar je goed in bent.
Dat is SAM Multisport Kids.

Wist je dat veel topsporters zo goed zijn geworden in hun sport door, toen ze net zo oud waren als
jij, eerst allerlei verschillende sporten te doen? Profvoetballers bijvoorbeeld, die daardoor niet alleen
hebben leren rennen, schieten en mikken, maar ook een achterwaartse salto kunnen maken en zo de
allermooiste doelpunten scoren. En je weet vast ook dat als je iets echt leuk vindt, dat je dat altijd wel
wilt blijven doen…. en dat je er steeds beter in wordt.

Doe mee met SAM Multisport Kids en ontdek het zelf!
Je mag het altijd eerst uitproberen.

Dinsdag
15:30 - 16:30 uur
Gymzaal Ridderhof

Woensdag
16:00 - 17:00 uur
Gymzaal Wulplaan

Vrijdag
16:30 - 17:30 uur
Van der Knaaphal

Informatie of aanmelden:
www.sportservice-ede.nl/kinderen
Jorik Roelofsen (Vakdocent Team Talent Sportservice Ede)
06 - 130 177 12 / jorik.roelofsen@sportservice-ede.nl

Sport

Turnen

Sportaanbieder

Sparta Ede

Contactpersoon

Paul de Groot

Contactgegevens

www.sparta-ede.nl / 0318 – 64 03 20

Aanbod

Je mag 4 keer gratis met de gymlessen meedoen.

Sport

Waterpolo

Sportaanbieder

Polar Bears

Contactpersoon

Zie website.

Contactgegevens

www.polarbears.nl

Aanbod

Probeer het uit. Je krijgt 4 gratis trainingen op de dinsdag of vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur.

Sport

Turnen

Sportaanbieder

Exalto Sport

Contactpersoon

Martina Goor

Contactgegevens

www.exalto-sport.nl / 0318 – 59 01 50

Aanbod

Je mag 2 gratis proeflessen volgen.

Sport

Bootcamp Kids

Sportaanbieder

Straak XL- Samen Fit

Contactpersoon

Andrews Ziddah

Contactgegevens

www.straakxl.nl / 06 – 317 842 56

Aanbod

Train twee weken (1x per week op donderdagmiddag van 17.00 tot 18.00 uur) gratis mee
met de kids sport en weerbaarheidstraining bij Straak XL in Lunteren.

Sport

Karate

Sportaanbieder

Fightin’Nabil

Contactpersoon

Nabil Ou-Aissa

Contactgegevens

www.fightinnabil.nl / 06 – 539 705 16

Aanbod

Je krijgt een gratis maandabonnement karate (voor lesdag en tijden zie website).

Sport

Honkbal

Sportaanbieder

BSV Moorfielders

Contactpersoon

Max Verkleij

Contactgegevens

www.moorfielders.nl

Aanbod

Doe mee met 4 gratis proeflessen honkbal.

Sport

Acrogym

Sportaanbieder

SV DOS Bennekom

Contactpersoon

Moniek Engelsman

Contactgegevens

www.dosbennekom.nl / 06 – 247 267 87

Aanbod

Je mag 4 weken lang gratis meetrainen. Meld je aan voor proeflessen via de website.
Wanneer je daarna lid wordt van DOS krijg je een DOS dopper.

Sport

Korfbal

Sportaanbieder

DVO

Contactpersoon

Marleen Jager

Contactgegevens

www.dvo-korfbal.nl / tc@dvo-korfbal.nl

Aanbod

Je mag maar liefst een maand lang gratis korfballen bij DVO.

Sport

Zelfverdediging Systema

Sportaanbieder

Phoenix

Contactpersoon

John Snijder

Contactgegevens

www.phoenixsystema.nl / 06 – 264 326 92

Aanbod

Je krijgt 2 gratis proeflessen bovenop de standaard 2 gratis proeflessen. Je kunt dus in totaal 4 gratis
proeflessen volgen.

Sport
Sportaanbieder

Scouting

Contactpersoon

Scouting Tarcisius

Contactgegevens

Siebren Damhuis

Aanbod

www.tarcisius-ede.nl / 06 – 161 244 55
Je mag 4 weken lang gratis meedoen met Scouting Tarcisius. Kijk voor de tijden op de website.

Sport

Dovenvoetbal

Sportaanbieder

Jelle Threels

Contactpersoon

Jelle Threels

Contactgegevens

06 – 106 438 19

Aanbod

Je krijgt 10% korting op het 5 lessen pakket van reliable training &amp; coaching en 20% korting op
het 10 lessen pakket van reliable training &amp; coaching.

Sport

SAM Multisport

Sportaanbieder

Sportservice Ede

Contactpersoon

Jorik Roelofsen

Contactgegevens

www.sportservice-ede.nl/kinderen/ 06 – 130 177 12

Aanbod

Doe 2 keer gratis mee met SAM Multisport Kids.

Cultuuraanbieders
Voor alle activiteiten van Cultura (m.u.v. Techlab en de Kunstfactorij) geldt:
Doe een keer een proefles mee om te kijken of je het leuk vindt!

Cultuuraanbod

Musical productiegroep 9 – 12 jaar

Cultuuraanbieder

Cultura

Contactpersoon

Kim Troost

Contactgegevens

ktroost@cultura-ede.nl

Aanbod

www.cultura-ede.nl/cursussen?interests/genres=4999539
Hou jij van zingen, dansen èn toneelspelen? Kies dan voor de musicalcursus, want daar doe je alles. Je
krijgt les van drie vakdocenten zang-, dans- en theater. Zij werken nauw met elkaar samen, waardoor
je elke les alles mee maakt! Samen werken we aan de musical waarmee je natuurlijk optreedt in de
theaterzaal van Theater Cultura. Nodig al je vrienden en familie uit voor jullie pakkende voorstelling –
it’s showtime!

Cultuuraanbod

Theater lesgoepen en productiegroepen

Cultuuraanbieder

Cultura

Contactpersoon

Kim Troost

Contactgegevens

ktroost@cultura-ede.nl

Aanbod

www.cultura-ede.nl/cursussen?interests/genres=5184265
Vind jij het leuk om te fantaseren en hou je van verkleden, dan zit je hier helemaal goed. Kom maar
eens kijken in ons theaterlokaal – of beter gezegd: in ons toverbos, met een vliegend treinschip (of is
het een tafel?) en onze geheime machine (vroeger de kapstok).
We spelen allemaal theaterspelletjes bij kindertheater. Niets is te gek en alles kan!
Je bedenkt zelf scenes en speelt ze samen met de andere kinderen. Zet &#39;t op een janken,
ga lekker gillen of wees héél stil: zo leer je met emoties spelen. Je speelt de gekste typetjes, zoals
bijvoorbeeld... pimpelprinses, een megaheld of een gruwelgrobbel.

Cultuuraanbod

Kinderdans klassiek

Cultuuraanbieder

Cultura

Contactpersoon

Kim Troost

Contactgegevens

ktroost@cultura-ede.nl

Aanbod

www.cultura-ede.nl/cursussen?interests/genres=4754393
Dans jij graag als een echte ballerina? Dan is dit iets voor jou. Je leert spelenderwijs de basistechnieken
van klassiek ballet. Je ontdekt hoe belangrijk je houding is en hoe muzikaal je bent.
Elke les begin je met opwarmen aan de barre.

Cultuuraanbod

Mixed Media

Cultuuraanbieder

Cultura

Contactpersoon

Kim Troost

Contactgegevens

ktroost@cultura-ede.nl

Aanbod

www.cultura-ede.nl/cursussen/mixed-media-9-tot-12-jaar?id=5383642
Ben jij goed in tekenen? Wil je hier nog beter in worden? En wist je al dat je met computers en tablets
de tekeningen soms tot leven kan laten komen? Kom dan naar de Mixed Media cursus. In deze cursus
brengen we tekeningen tot leven bijvoorbeeld door Stop Motion. Maar leer je ook hoe je een mooi
stripverhaal kunt maken. Tijdens deze cursus leer je hoe je dit doet!

Cultuuraanbod

Modeltekenen naar dieren

Cultuuraanbieder

Cultura

Contactpersoon

Kim Troost

Contactgegevens

ktroost@cultura-ede.nl

Aanbod

www.cultura-ede.nl/cursussen/modeltekenen-naar-dieren?id=5266578
Dieren zijn fantastische modellen om na te tekenen en te schilderen. Tekenen leer je door veel
te schetsen en goed te kijken. Levende en opgezette dieren staan voor ons model in het lokaal.
Daarnaast maken we studies aan de hand van foto- en filmmateriaal en bestuderen we ter inspiratie
werk van meesterlijke tekenaars zoals Albrecht Dürer, Jan Kooiman en Peter Vos.

Cultuuraanbod

Kinderkunstclub

Cultuuraanbieder

Cultura

Contactpersoon

Kim Troost

Contactgegevens

ktroost@cultura-ede.nl

Aanbod

www.cultura-ede.nl/cursussen/kinderkunstclub-712-jaar?id=5265961
Kom bij de Kinderkunstclub en maak de mooiste kunstwerken! Schilder een portret van je
overgrootmoeder, ontwerp in 3-D jouw super droomhuis, druk met zelfgemaakte stempels te gekke
posters. Breng al lang uitgestorven monsters in jouw tekening tot leven. Verras je moeder met een
schitterend bloemstilleven. Maak een droomlandschap met zelfontworpen regenboogpapier en ga
op avontuur in je eigen schilderij! Je krijgt allerlei leuke opdrachten.

Cultuuraanbod

I Like to move it

Cultuuraanbieder

Cultura

Contactpersoon

Kim Troost

Contactgegevens

ktroost@cultura-ede.nl

Aanbod

www.cultura-ede.nl/cursussen/i-like-to-move-it-712-jaar?id=5266766
Kom bij de club van I Like to Move it. Je hebt de hele dag al stil gezeten op school maar nu is het tijd
om lekker te bewegen! I Like to Move it is een combinatie van sport en spel. Wat kun jij allemaal doen
met je lichaam? Tijdens deze lessen beweeg, speel en knutsel je met je hele lijf!. We gaan onze armen,
benen, maar ook onze zintuigen inzetten. Op wat voor manieren kun jij allemaal bewegen? En kun je
alleen maar knutselen met je handen? Hoe kun je nog meer een bal doorgeven? En wat kun je met
een hoepel?

Cultuuraanbod

TechLab

Cultuuraanbieder

Cultura

Contactpersoon

Renée Graveland

Contactgegevens

rgraveland@cultura-ede.nl

Aanbod

Kom je ook naar ons TechLab? Elke woensdagmiddag van 14:00 tot 17:00 uur is er een vrije inloop
Loop binnen en leer programmeren met lego of op de computer. Ontwerp in 3d en bekijk hoe onze
3d printers werken. Of ga even weg naar een andere wereld door middel van onze VR-bril.
Kom je ook een keer langs?
Knutsel en kunstworkshop

Cultuuraanbod

De kunstfactorij

Cultuuraanbieder

Elise Huijberts

Contactpersoon

dekunstfactorij@gmail.com

Contactgegevens

www.dekunstfactorij.nl

Aanbod
De Kunstfactorij organiseert wekelijkse leuke creatieve workshops voor kinderen, volwassenen en de
combinatie van ouder en kind. Hou onze website en onze Facebookpagina in de gaten voor nieuwe
workshops.
Cultuuraanbod

Muziek maken bij een showkorps

Cultuuraanbieder

Showkorpsen Irene

Contactpersoon

Martine Reij

Contactgegevens

www.irene.nl/projects/music-kids / 06 - 180 745 07

Aanbod

Kom 4 weken lang op zaterdagochtend gratis mee repeteren en instrumenten uitproberen.

Ede doet mee!

Wil je meedoen
met sport en cultuur maar hebben
je ouders niet zo’n hoog inkomen
Dan kun je misschien een bijdrage krijgen
via de regeling Ede doet mee! Volwassenen
en kinderen van 6 t/m 17 jaar kunnen een
tegemoetkoming krijgen van € 200 per
kalenderjaar.
Die kun je besteden aan sport-, cultuur-, recreatieve
en maatschappelijke activiteiten, gericht op
meedoen en ontmoeten.
Laat je ouders kijken of zij in aanmerking komen
via www.ededoetmee.nl.

Ontvang een
tegemoetkoming
van 200 euro per jaar!

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Een andere mogelijkheid voor een bijdrage in de kosten is
het Jeug fonds Sport & Cultuur. Wil je graag op voetballen,
muziekles, turnen, streetdance, judo of aan theater doen maar
is er thuis te weinig geld?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! We zijn er ook voor zzp’ers met te weinig
opdrachten of als je als gevolg van de coronacrisis geldzorgen hebt. Wij betalen
voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar de contributie of het lesgeld
en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een
instrument. Kijk voor meer informatie en een aanvraag op
www.jeugdfondssportencultuur.nl

Colofon
Dit magazine is een uitgave van
Sportservice Ede en Cultura in het kader
van de SAM op School Olympiade.

Contact
Sportservice Ede
Peppelensteeg 17, 6715 CV Ede
0318 69 25 06
info@sportservice-ede.nl
www.sportservice-ede.nl
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Multisport
Hoe lastig is het niet. Je zit
op één sport, misschien twee
en er zijn nog zoveel andere
sporten die je leuk lijken.

Maar waarom zou je kiezen als je er heel veel kunt
doen. SAM Multisport Junior is de oplossing.
Je maakt kennis met verschillende sporten. Verschillende verenigingen geven hun sport. Dus lijkt het
je wat? Geef je meteen op! Doe je meerdere sporten, dan werk je ook aan je skills. Beter leren vallen,
rollen, schieten, mikken, balanceren, zwaaien, bewegen, stoeien. Bij elke sport zijn andere skills handig.
Je traint ze allemaal.

Doe mee met SAM Multisport Junior en ontdek het zelf!
Je mag het altijd eerst uitproberen.

Woensdag
15:30 - 16:30 uur
Kulturhus, Wekerom

Vrijdag
16:30 - 17:30 uur
Van der Knaaphal

Vrijdag
16:30 - 17:30 uur
Sportpark
Peppelensteeg

Informatie of aanmelden:
www.sportservice-ede.nl/kinderen
Marieke Pomp (Buurtsportcoach Sportservice Ede)
06 - 829 492 26 / marieke.pomp@sportservice-ede.nl

