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Wijksportvereniging

Programma

De wijksportvereniging is een sportstimuleringsprogramma van K-zonesports in
Amsterdam Zuidoost. Opgericht om buurtbewoners van alle leeftijden te laten
ervaren hoe fijn sport en bewegen kan zijn. In samenwerking met sportaanbieders,
variërend van vrijwilligers en personal trainers tot aan verenigingen, wordt er
een sportaanbod op maat aangeboden. Samen met de actieve buurtbewoners wordt
er gezocht naar activiteiten die echt nodig zijn bij u in de wijk. Op dit moment is er al
een mooi programma voor verschillende doelgroepen. Wilt u deelnemen aan één of
meer van deze activiteiten neem dan contact met ons op per mail of via sociale media
of kom gewoon langs bij de activiteit. Wilt u als sportaanbieder ook deel uitmaken
van de wijksportvereniging neem dan contact op via de mail.

Activiteit

Contributie en Stadspas
De wijksportvereniging werkt ook samen met de stadspas, wat betekent dat de
kosten van uw deelname vergoed kunnen worden via het Jeugdfonds Sport en het
seniorensportfonds. Dit kan alleen wanneer u een stadspas heeft met een groene
stip voor de doelgroepen 2 t/m 17 jaar en vanaf 55 jaar.
De reguliere contributie bedraagt 20 euro per maand. Voor dit bedrag mag u aan alle
activiteiten deelnemen.
Kinderen van 0 tot 4 jaar en volwassenen van 18 tot 55 jaar met stadspas met
groene stip krijgen 50% korting.

Informatie en Programma

Dagen

Tijden

Locatie

Golf volwassenen

Maandag

18.00 - 19.00 uur

Golfbaan Kraaiennest

Golf jeugd

Woensdag en
zaterdag

Vanaf 14.00 uur

Golfbaan Kraaiennest

Tennis jeugd

Woensdag

16.00 - 17.00 uur

Kleine tennisvelden
Kraaiennest
(van 1 april tot herfstvakantie)
Gymzaal Kortvoort
(van herfstvakantie tot 1 april)

Multisport jeugd

Donderdag

15.30 - 16.30 uur

Gymzaal Kortvoort

Kickboksen jeugd

Donderdag

18.30 - 19.30 uur

Gymzaal Kortvoort

10.00 - 11.00 uur

Buurthuis Ala Kondre

Woensdag

15.30 - 16.30 uur

Gymzaal Huntum

Ouder - kind sport
6 t/m 12 jaar IFT

Woensdag

18.15 - 19.15 uur

Gymzaal Holendrecht

Yoga Volwassenen

Vrijdag

12.30 - 13.30 uur

Buurthuis Holendrecht

K-Buurt

Zumba volwassenen Zaterdag

H-Buurt
Ouder- kind sport
1 t/m 4 jaar

Holendrecht
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