
Sportmarkt 
voor 50+ers
Maak kennis met Arnhemse sportaanbieders 
die gespecialiseerd zijn in jou!

Sporten voor senioren
Wil je meer informatie over de 
sportmarkt en sport voor senioren, 
scan dan de QR-code of kijk op: 

www.sportinarnhem.nl/sportmarkt

Gezond in beweging
Wil je graag (weer) in beweging 
komen? Maar weet je niet welke 
sport bij je past? Op de gratis 
Sportmarkt voor 50+ers maak je 
kennis met sportaanbieders die 
precies weten hoe ze jou kunnen 
helpen. Of je eerder veel of weinig 
hebt gesport maakt niet uit. 
Je bent van harte welkom en 
aanmelden is niet nodig.

Contactgegevens
Corinne Nugter
rsvvarnhem@gmail.com
06 - 213 636 73

Volg gratis korte
workshops

Kom in beweging!

GymFit

Fifty-Fit

Zwemmen

Sport & Spel

Tumblingbaan

zondag 10 april 2022  Presikhaaf

zaterdag 9 april 2022  Vredenburg
Ontdekwat jouwfavoriete sport wordt!



Sportmarkt voor 50+ers
Vijf sportaanbieders die gespeci-
aliseerd zijn in het begeleiden van 
50+ers laten zien wat ze in huis 
hebben. Wil je (weer) beginnen met 
een sport maar weet je niet goed 
welke sport bij je past? Of sport je 
regelmatig individueel maar wil je 
graag begeleiding en in groepsverband 
bewegen? Of wil je een gezondere 
leefstijl? Dan is de sportmarkt echt 
iets voor jou!

Ben je er nog niet helemaal uit of wil 
je graag meerdere sporten uitpro-
beren? Dan biedt de 10-strippen-
kaart voor slechts 3 euro per les 
een uitkomst. Alleen verkrijgbaar 
op de sportmarkt. Bij aankoop van 
een 10-strippenkaart ontvang je een 
vrijkaartje voor 1x Zwemfit / senioren 
aquazwemmen.

Programma zaterdag 9 april
Slochterenweg 29, Vredenburg
10.00 - 13.00 uur  |  gratis! 
• Tai-chi
• Karate
• Dynamic tennis
• Sport & Spel
• GymFit Actief / Tumblingbaan
• Informatiestand seniorenzwemmen
• Fiets je smoothie

Programma zondag 10 april
‘t Luifeltje, Dunoweg 2, Presikhaaf
10.00 - 13.00 uur  |  gratis! 
• Fifty-Fit
• Senioren-fitness
• Internationale dansen
• GymFit Sport & Spel
• GymFit Actief / Tumblingbaan
• Karate
• Informatiestand seniorenzwemmen
• Fiets je smoothie

Professionele Arnhemse aanbieders
De aanbieders op de sportmarkt zijn specialisten in het begeleiden van 
50+ers. Je kunt er terecht voor het verbeteren van je techniek, werken 
aan je conditie of gewoon gezellig bewegen in groepsverband.

Geef je gezondheid een boost
en start met bewegen!

Budo Sport Arnhem
Sportaccommodatie ‘t Luifeltje, Dunoweg 2, Presikhaaf
www.budosportarnhem.nl

Stichting Gym&Turnen Arnhem
Verschillende locaties in Arnhem
www.gymenturnenarnhem.nl

Recreatieve Sportvereniging Vredenburg
De Vredenburcht, Slochterenweg 29, Vredenburg 
www.rsvv.nl

Sportbedrijf Arnhem
Zwembad De Grote Koppel Olympus 29
Zwembad Valkenhuizen Beukenlaan 15
www.sportbedrijfarnhem.nl

Sportschool Milder
Sportaccommodatie ‘t Luifeltje, Dunoweg 2, Presikhaaf 
www.sportschoolmilder.nl


