MAAK KENNIS
MET UNIEK SPORTEN
IN MEIERIJSTAD

WIL JIJ EEN NIEUWE SPORT UITPROBEREN?
Hierbij ontvang je het allereerste proeflessenboekje. Gemeente Meierijstad, Uniek
Sporten en Dichterbij hebben dit boekje samengesteld om jou kennis te laten
maken met sport.

GRATIS PROEFLESSEN
Wij vinden het belangrijk dat bewegen voor iedereen in Meierijstad mogelijk is.
Daarom hebben we sportverenigingen gevraagd of zij proeflessen willen aanbieden. In dit boekje vind je het aanbod van negen van deze sporten. Zo kun je de
sport gratis of voor weinig geld uitproberen en kijken of het iets voor jou is. Blader
eens door dit boekje en kijk eens of er een sport tussen zit die jou leuk lijkt.

WIL JE AANMELDEN?
Vanaf het moment dat je dit boekje krijgt, mag jij je aanmelden voor een proefles.
Na jouw inschrijving ontvang je een bevestiging van Uniek Sporten.
Daarmee ben jij van harte welkom op de vereniging van jouw gekozen proefles.
Maak gebruik van deze kans om een proefles van misschien wel jouw toekomstige
sport te volgen!
Veel plezier!

Coby van der Pas
Wethouder Sport
Gemeente Meierijstad

		HOE WERKT HET ?
01.

Blader het boekje door en kies je activiteit

		

Zoek leuke activiteiten uit in dit boekje, zoveel als je wilt.

02.

Schrijf je in door een mail te sturen naar

		

Vanaf het moment dat je het boekje hebt kun je Uniek sporten

		

gaan mailen om aan te melden.

03.

Je gegevens

		

unieksporten@meierijstad.nl

Vermeld in de mail de volgende gegevens: Je naam, adres,
leeftijd, telefoonnummer en welke proefles je wilt volgen.

04.

Heb je begeleiding nodig tijdens de sport?

		Ja/nee?

05.
		

Mocht het niet lukken om vervoer te regelen, geef dit dan ook

		

aan bij Uniek Sporten. Gaan we kijken of we een oplossing

Kun je zelfstandig bij de sportaanbieder komen?

		kunnen vinden.

06.

		

Als je bij de proefles komt waarvoor een eigen bijdrage

		

gevraagd wordt, kun je het geld contant geven tijdens de 1e les.

07.

Meer informatie

		

Karen Vermeer of Wesselinde van de Beeten, bereikbaar via 		

		

tel: 0413-381756 of unieksporten@meierijstad.nl

Eventuele betaling?

		Voor meer informatie kunt je contact opnemen met

1. ROLSTOEL BADMINTON
Sportvereniging
Rolstoel badmintonclub BC-ARGUS
Locatie
Sporthal de Zaert
H. Stokstraat 1
5473 GK Heeswijk-Dinther
Contactpersoon
Frans Jacobs
Tel: 0413-296200
E-mail: fr.jacobs@home.nl
www.BC-Argus.nl
Kosten van de proeflessen
4 proeflessen gratis
Data van de proeflessen
In de maand juni, september of oktober 2018
Donderdagmorgen van 8.45-10.45 uur

2. FITNESS
Tijdens de proeflessen ga je met cardio apparaten aan de slag zoals; fiets,
crosstrainer, loopband, step, roeien en een krachtcircuit. Voorwaarden:
Je moet zelfstandig een trap op- en af kunnen lopen.
Sportvereniging
Sportschool RAMM bewegen
Locatie
Ambachtstraat 1C
5481 SM Schijndel
Contactpersoon
Manon Huijberts
Tel: 0636564013
E-mail: info@rammbewegen.nl
www.rammbewegen.nl
Kosten van de proeflessen
Drie proeflessen gratis.
Data van de proeflessen
Je mag 3 keer kennis komen maken op woensdagavond of op donderdagmiddag.
Woensdagavond 19.00-20.00u
Donderdagmiddag 13.30-14.30u

3. HANDBOOGSCHIETEN
Kennismaking voor zowel dames als heren met het handboogschieten. Handboogschieten is geschikt voor mensen
met of zonder rolstoel. Je mag materialen lenen van de club.
Sportvereniging
Doele Concordia Welvaren
Locatie
D’n Doel
De Wassaa 11
5469 BV Erp
Contactpersoon
Egbert Pashouwers
Tel: 06-28141363
E-mail: info@concordiastoedenrode.nl
www.doeleconcordiawelvaren.nl
Kosten van de proeflessen
Maximaal 4 inschrijvingen per cursus, drie proeflessen gratis
Data van de proeflessen
Data in overleg tussen juni en oktober 2018

4. HOCKEY
PARA hockey is voor hockeyers met een verstandelijke beperking. Hier worden
de basis vaardigheden van hockey aangeleerd. Er worden wedstrijden in
competitieverband gespeeld en jaarlijks wordt er een toernooi gespeeld.
Spelplezier staat voorop bij dit team!
Voorwaarden: je mag zelf een hockeystick meenemen, maar je kunt er ook
een lenen bij de club.
Sportvereniging
Hockeyvereniging Geel-Zwart Veghel
Locatie
Prins Willem Alexander Sportpark
Middegaal 39
5461 XC Veghel
Contactpersoon
Lidwien van Heeswijk
Tel: 06-22735408
E-mail: ghockeygeelzwart@gmail.com
www.geel-zwart.nl
Kosten van de proeflessen
Twee proeflessen gratis.
Data van de proeflessen
Ben je ouder dan 16 jaar dan mag je twee gratis proeflessen volgen.
Les 1: 07-06-2018 van 19.30-20.30u
Les 2: 13-09-2018 van 19.30-20.30u

5. JEU DE BOULES
Sportvereniging
Jeu de boules vereniging Cloeck en Moedigh
Locatie
Clubgebouw Mater Lemmensstraat 27
5492 BL Sint-Oedenrode
Contactpersoon
André van den Nieuwenhof
Tel: 06-50630366
www.cloeckenmoedigh.nl
Kosten van de proeflessen
Proeflessen zijn gratis
Data van de proeflessen
Kun je in teamverband spelen?
Kom jeu de boules dan 3 keer gratis uitproberen.
Data in overleg tussen juni en oktober 2018

6. SNORKELEN
Sportvereniging
Duikteam Schijndel
Duikteam Schijndel biedt snorkellessen aan en duiklessen. Met snorkelen leer je hoe
je met een snorkeluitrusting kunt zwemmen. Bij het duiken leer je echt met perslucht
te duiken in het zwembad. We bieden 2 snorkellessen aan en de laatste is een
duikles.
Voorwaarden
Je moet zelfstandig in en uit het zwembad kunnen. Zelfstandig kunnen zwemmen
en kunnen communiceren met de trainers in verband met de veiligheid. Het water
is niet extra verwarmd.
Locatie
Zwembad de Molenhey
Avantilaan 1
5482 RE Schijndel
Contactpersoon
Brenda Hanff en Anton Pijnappels
voorzitter@duikteamschijndel.nl
www.duikteamschijndel.nl
Kosten van de proeflessen
Maximaal 8 deelnemers per cursus, leeftijd 14 jaar of ouder en de twee proeflessen
zijn gratis.
Data van de proeflessen
De duiklessen zijn in overleg in de maanden oktober en november op vrijdagavond.
Tijden van de snorkellessen zijn van 18.10-19.10u en de duikles is van 21.00-22.00u

7. (ROLSTOEL) TENNIS
Sportvereniging
Tennisvereniging T.V. De Krekel
Locatie
Pastoor van Haarenstraat 81
5464 VE Mariaheide
info@tennisparkdekrekel.nl
www.tennisparkdekrekel.nl
Kosten van de proeflessen
Maximaal 8 inschrijvingen per cursus en de drie
proeflessen kosten samen €10,-. Graag contant
betalen bij de 1e les.
Data van de proeflessen
Les 1: 5 juni van 17.30-18.30u
Les 2: 12 juni van 17.30-18.30u
Les 3: 19 juni van 17.30-18.30u
De lessen worden in de sporthal gegeven.

8. YOGA
De vorm van yoga die wordt aangeboden is Dru-Yoga. Dru Yoga is een van de
populairste vormen van Yoga in Nederland. De eigenschappen van Dru-Yoga zijn:
• Yoga geeft innerlijke rust!
• Je kunt meedoen vanuit je (rol)stoel
• Het is een zeer effectieve vorm van yoga
• De oefeningen zijn gecombineerd met visualisaties
• De energiestroom in je lichaam wordt geactiveerd, dit geeft energie
Locatie
SWZ, Woonvorm De Rietbeemd
Rietbeemdweg 18
5482 JA Schijndel
Contactpersoon
Caroline Branten
Tel: 06-13209155
E-mail: caroline@bewegingsenergie.nl
www.bewegingsenergie.nl
Kosten van de proeflessen
Maximaal 5 inschrijvingen per cursus en twee proeflessen gratis.
Data proeflessen
Les 1: 04-06-2018 van 18.30-19.30u
Les 2: 11-06-2018 van 18.30-19.30u
Of
Les 1: 17-09-2018 van 18.30-19.30u
Les 2: 24-09-2018 van 18.30-19.30u

9. G-VOETBAL
G-voetbal is bedoeld voor kinderen, jongeren en volwassenen
die vanwege een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
belemmerd zijn in hun bewegingsmogelijkheden waardoor
deelname aan de reguliere competitie wordt bemoeilijkt.
Voor deze spelers organiseert de KNVB sinds 1986 competities.
Wil jij kijken of voetbal bij je past? Kom dan vrijblijvend kennismaken met G-voetbal.
Locatie
Sportpark Zuideinderpark
Rooiseheide 20
5481 SG Schijndel
Contactpersoon
Jeanne van Heertum
Tel: 06-46143956
E-mail: g-voetbal@rksvschijndel.nl
www.rksvschijndel.nl
Kosten van de proeflessen
3 gratis proeflessen
Data van de proeflessen
Als het voetbalseizoen weer begint in september of
oktober 2018

