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Handige gids met het beweegaanbod
voor Senioren in de gemeente
Krimpen aan den IJssel.

Nooit te oud om te sporten
In Krimpen aan den IJssel kan én mag iedereen
mee doen. Ongeacht leeftijd, gender, culturele
achtergrond, talent of beperking. We maken
ons sterk voor gezonde inwoners en daar hoort
sporten ook bij. Want sporten is goed voor de
gezondheid en het is nog leuk ook. Maar eerlijk
is eerlijk: het valt niet altijd mee om de eerste
stap naar een sportvereniging te zetten. Er is
altijd wel een reden om het nu nog even niet te
doen. En dat is toch jammer, want u ontneemt
uzelf de kans om zowel de lichamelijke conditie
te verbeteren als ook het hebben van plezier
met anderen.
Inderdaad sporten is goed voor lichaam en
geest. Door te sporten voelt u zich lekkerder en
komt u in aanraking met mensen die u anders
niet tegenkomt. Herkenbaar wellicht? Maar waar
te beginnen? Nou, bij deze gids bijvoorbeeld!
Blader er eens op uw gemak door en verbaas
u over het enorme aanbod aan seniorensport in
onze gemeente. Door dit te doen, kan ik u alvast
feliciteren, want u heeft die eerste, belangrijke
stap zojuist gezet!
Ik moedig u van harte aan om dan ook de
volgende stap te zetten en contact te zoeken
met een vereniging van uw keuze. Nog lastig?
Zoek dan contact met bijvoorbeeld Synerkri
of Krimpen Wijzer. Zij kunnen u verder helpen
met het vinden van een activiteit die precies
aansluit bij wat u wil en kunt.
Ik wens u veel
sportplezier toe.
Arjan Neeleman
Wethouder sport
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Aanvullende informatie
Deze nieuwe editie van de Beweeggids voor
senioren kent een iets andere opbouw dan die
van twee jaar geleden. We hebben ervoor gekozen het aanbod te rangschikken onder algemene
sporten. Dat betekent dat de pagina badminton
als voorbeeld- drie verwijzingen bevat, naar drie
aanbieders waar u voor die sport terecht kunt.
Op dezelfde wijze vindt u bijvoorbeeld schaken
en dammen onder het kopje denksporten.
Omdat in twee jaar veel kan veranderen, en er
ook tussentijds activiteiten bijkomen, bieden we
voor degenen die dat wensen ook via internet
nieuwe activiteiten aan. Zo kunt u op de website
van Krimpen Wijzer (www.krimpenwijzer.nl) activiteiten vinden, evenals via de website van Synerkri
(www.synerkri.nl) En uiteraard kan het ook altijd
handig zijn de websites van de in de gids opgenomen clubs eens te bezoeken, of gewoon een
keer ergens binnen te lopen. Een gids biedt veel
informatie, maar de beste informatie komt toch
van de mensen die betrokken zijn bij de betreffende verenigingen.
Komt u er hierna nog niet uit? Wilt u meer
informatie? Aarzel niet uw vraag te stellen aan
de sportmedewerkers die in sporthal De Boog
iedere werkdag (en vaak ook in het weekend)
aanwezig zijn. Samen werken we aan meer,
beter of gewoon leuker sporten.
Veel sportplezier.
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ewegen is en blijft belangrijk voor uw
gezondheid en lichamelijke gesteldheid.
n gezellig als u het met meerderen doet.
Voorkomt of lost ook eenzaamheid op.
ist u dat in Krimpen een groot aanbod is van 		
sportverenigingen, clubs en 'losse' activiteiten?
n dat u er vele in deze uitgave
kunt vinden?
enoeg aanbod in groepsverband,
maar ook individueel.
n dat ze u allemaal met open
armen ontvangen.
iet versagen, maar snel aanmelden,
er is keus genoeg.

Ook dit keer in samenwerking met ons Seniorenplatform, de nieuwe Beweeggids. Samen sporten,
lekker niet eenzaam zijn, het sociale aspect is
net zo belangrijk als het sporten zelf. Het is niet
ingewikkeld. Kies de sport die u het meeste
aanspreekt. Veel clubs hebben, indien gewenst,
aangepast sporten voor senioren. En het hoeft
niet in wedstrijd- of competitieverband.
Neem zelf het initiatief en neem contact op
en bespreek de mogelijkheden.
Mathieu Baltissen
Voorzitter Seniorenplatform
Krimpen aan den IJssel
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AANGEPAST
SPORTEN

Synerkri

Krimpenerbosweg 2a
www.synerkri.nl
Info@synerkri.nl
0180- 328 894

D.C.V.

Waalplantsoen 3
www.dcvkrimpen.nl
secretaris@dcvkrimpen.nl
0180-512 397

C.K.V. K.O.A.G.

Groene Wetering 2
www.ckvkoag.nl
secretariaat@ckvkoag.nl
0180-517 626

Aangepast
sporten algemeen
www.unieksporten.nl1
www.krimpenwijzer.nl2
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Aangepast sporten
Bij een aantal Krimpense verenigingen is aangepast sporten geïntegreerd. Zo kent K.O.A.G. een
G-korfbalteam en is bij D.C.V. een aangepast
voetbalteam actief. Aangepast sporten is bedoeld
voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Dat betekent dat deze sporten
toegankelijk zijn voor mensen uit alle leeftijdsgroepen. Voor meer informatie over aangepast sporten
kan contact worden opgenomen met Synerkri of
met Krimpen Wijzer.
1 Kijk op de website www.unieksporten.nl voor het
aanbod aan aangepast sporten in de gehele regio.
Al de verenigingen, ook die in Krimpen, zijn op deze
website te vinden.
2 Mensen ontmoeten kan via een sportvereniging. In
Krimpen aan den IJssel zijn veel plekken waar mensen
elkaar kunnen ontmoeten en kunnen deelnemen aan
een sportactiviteit. Ook bij u in de buurt zijn bewoners
actief en worden verschillende activiteiten georganiseerd waar u aan kunt deelnemen. Op de website van
Krimpen Wijzer zijn verschillende activiteiten te vinden
onder het kopje ‘waar kan ik mensen ontmoeten’.

BADMINTON

De Populier1

Sporthal De Populier
Populierenlaan 1
www.bernardschep.nl/
bcdepopulier.htm
egblelieveld@planet.nl
0180-516 439 (secretariaat)
Speelavond:
donderdag 20.00-22.30 uur

Damesbadminton2

Sporthal De Boog
Krimpenerbosweg 2a
ajvanderhaar3@gmail.com
Speelochtend:
woensdag 09.00-11.00 uur

GIOS3

Sporthal De Boog
Krimpenerbosweg 2a
marceldeelen@planet.nl
Speelochtend:
vrijdag 09.00-12.00 uur

Badminton
In Krimpen is een aantal clubs dat badminton
aanbiedt. In alle gevallen is dit recreatief,
maar dat wil niet zeggen dat het er niet
fanatiek aan toe kan gaan. Op verschillende
momenten kunt u bij verschillende initiatieven
komen kijken en vrijblijvend een keer mee
komen doen. Wekelijks zijn meer dan honderd
ouderen op deze wijze actief bezig met
de badmintonsport.
1 Badminton is de uitgesproken sport om gezelligheid
en bewegen te combineren. De sport wordt bij
De Populier gespeeld op recreatief niveau en alleen
door volwassenen. Nieuwe leden krijgen training/
begeleiding op het gebied van techniek en tactiek.
Kennismaken? Kom sfeerproeven of speel een keer mee.
2 Op woensdagochtend is er in de Boog ruimte voor
damesbadminton. Tussendoor is er ruimte voor koffie
in het sportcafé.
3 Op vrijdagmorgen is er in De Boog ruimte om
te spelen bij GIOS, Gezelligheid-Is-Ons-Streven.
Er kan gemengd worden gespeeld in Heren
Dubbel, Dames Dubbel of Gemengd Dubbel.
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BASKETBAL

B.V. Krimpen

Sporthal De Populier
Populierenlaan 1
www.bvkrimpen.nl
info@bvkrimpen.nl
06-23 95 02 69
Trainingen op dinsdag
in De Populier en op
donderdag in De Groenendaal. Wedstrijden
vinden op zaterdag
plaats in De Populier.
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Basketbal
BV Krimpen is de Krimpense Basketbalclub.
De club traint en speelt voornamelijk in sportzaal
De Populier. Basketbal is niet alleen voor lange
mensen. Ouderen die een balletje willen gooien
zijn ook van harte welkom bij het recreantenteam,
ook wanneer ze nooit of al lang niet meer hebben
gespeeld.
Vanaf september 2019 start BV Krimpen met
Oldstars Walking Basketball, speciaal voor 60+.
Samen een balletje gooien en daarna gezellig
wat napraten in de verenigingsruimte van de
sportzaal. Kom eens kijken op dinsdagavond,
we geven u graag meer informatie over deze
mooie sport.

BILJARTEN

Soos Langeland
Biljarten1
Sporthal De Populier
Populierenlaan 1
aadineke@kpnmail.nl
06-51 81 55 86

Biljarten
De Pinguin

Cascade 61
0180-511 258

Biljarten
Op meerdere plekken in Krimpen kan op ieder
moment worden gebiljart. Voor diegenen die
dit met grotere regelmaat willen doen is er op
maandag, dinsdag en vrijdag gelegenheid in
de verenigingsruimte van sportzaal De Populier.
De biljarters die daar spelen spelen onderling,
maar met regelmaat wordt ook gespeeld tegen
teams uit omliggende gemeentes.
1 Interesse? Kom op maandag, dinsdag of vrijdag
eens vrijblijvend langs tussen 13 uur en 17 uur in de
verenigingsruimte van De Populier.
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BOWLEN

Bowling Vereniging
Krimpen

Bowlingcentrum
Krimpenhof
Waardzicht 1
www.bowlingkrimpenhof.nl
info@bowlingkrimpenhof.nl
(bowlingcentrum)
bvksecretariaat@gmail.com
(vereniging)
0180-514 701
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Bowlen
Kom gerust een keer vrijblijvend langs om te
zien hoe deze sport op een gezellige en ongedwongen manier wordt beoefend door mensen
van alle leeftijden. Het is veel laagdrempeliger
als veel mensen denken! Om mee te gaan doen
als individu of als team is totaal geen ervaring
vereist. Enthousiasme is veel belangrijker!
Interesse om in teamverband te bowlen?
Er wordt op maandag, dinsdag en woensdag
in teamverband gespeeld. Een team bestaat
uit drie personen.

DENK
SPORTEN

Damvereniging
K.D.V.1

De Kajuit
Binnenvaart 3
www.damvereniging-kdv.nl

Schaakvereniging
S.V.K.2
Postadres
Olympiade 52, 2924 AM
Speeladres:
De Pannekoe
Cascade 1
www.svkrimpen.nl
info@divabu.nl
0180-518 745

Denksporten
Ook mentaal blijven de ouderen graag actief.
Een grote meerderheid speelt wel eens denkspelletjes of denksport, en iets meer dan de helft
speelt deze spellen zelfs dagelijks. Denksporten
trainen de hersenen en kunnen de natuurlijke
achteruitgang van de hersenen vertragen.
1 K.D.V. verwelkomt iedereen op de clubavond. Er kan
vrijblijvend worden kennisgemaakt met het damspel,
waarbij gezelligheid en sportiviteit hoog in het vaandel
staan. De vaste speelavond is de dinsdagavond van
19.30 tot 22.30 uur in De Ontmoetingsruimte De Kajuit,
Binnenvaart 3 in Krimpen aan den IJssel.
2 S.V.K. is een vereniging voor alle leeftijden. Schaken
houdt het denkvermogen scherp. Op maandagavond
tussen 20 en 23.30 uur is daar alle gelegenheid voor in
Restaurant De Pannekoe (speelzaal) aan de Cascade.
Kom gerust langs en laat u informeren over de mogelijkheden.
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FIETSEN

De Waardrenner

Sportpark Weydehoeck
Weidelaan 55, Lekkerkerk
www.wcdewaardrenner.nl
info@waardrenner.nl
010-458 66 78

Fietsen
Tourclub de Waardrenner is actief in de Krimpenerwaard en verre omgeving. Doel van Tourclub
de Waardrenner is de individuele fietser in al zijn
facetten te stimuleren, waardoor de prestaties
verbeteren. Dit gebeurt op een manier die voor
iedereen verschillend is.
Resultaat bij de meeste nieuwe leden is dat
duurvermogen en snelheid gunstig worden
beïnvloed.
Voor ouderen die willen blijven bewegen een
ideale activiteit, die naar eigen inzicht kan
worden ingevuld.
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FITNESS

My Health Club1

Krimpenerbosweg 4
www.myhealthclub.nl
(kies locatie Krimpen
aan den Ijssel)
krimpen@myhealthclub.nl
0180-522 011

My Move

IJsseldijk 357b
www.mymove.nl
receptie@mymove.nl
0180-580 522

Health Center
Krimpenerwaard2

Binnenweg 3a
www.healthcenterkrimpenerwaard.nl
info@healthcenterkrimpenerwaard.nl
0180-518 212

Fitness
In de gemeente Krimpen aan den Ijssel zijn verschillende fitnesscentra waar ook voor senioren
voldoende mogelijkheden zijn. Dat varieert van
algemeen aanbod tot meer gericht aanbod.
U kunt onder begeleiding werken aan in overleg
behaalde doelen, of deelnemen aan een specifieke training om uw conditie weer langzaamaan
op te bouwen.
1 My Health Club heeft voor zowel de jeugd, volwassenen als voor senioren een speciaal fitness- en
sportprogramma. Voor senioren is er het Vitaal & Fit
programma. Loopt u gerust eens binnen en laat u
informeren over de mogelijkheden.
2 Omnia-trainingsprogramma
Health Center Krimpenerwaard heeft een omniatrainingsprogramma voor alle leeftijden en niveaus.
Er wordt in groepjes, onder begeleiding van een
ervaren instructeur, een veelzijdig trainingscircuit
afgewerkt.
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FYSIO

Fysio Lek en IJssel
IJsseldijk 198
www.fysiotherapielek-yssel.nl
0180-514 149

Dubbelfit
Fysiotherapie

Binnenweg 3a
www.dubbelfitfysiotherapie.nl
dubbelfit@gmail.com
06- 47 69 12 78
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Fysio
Bij het ouder worden, treden er een aantal
veranderingen op in het menselijk lichaam,
onder andere bij het bewegen. Bewegen
wordt lastiger en het uitvoeren van activiteiten
gaat moeilijker. De spierkracht, coördinatie
en mobiliteit van de gewrichten nemen af, met
als mogelijk gevolg pijnlijke spieren, stijfheid
en problemen met dagelijkse bezigheden.
Met gericht aanbod kunnen fysiotherapeuten
u ondersteunen bij uw individuele vraag.

GYMNASTIEK

K.D.O.

Trainingen op
meerdere locaties
Fuga 36
(ledenadministratie)
2925 BZ
Krimpen aan den IJssel
www.kdokrimpen.nl
info@kdokrimpen.nl

Gymnastiek
KDO Krimpen a/d IJssel is met zo’n 900 leden
de grootste sportvereniging van Krimpen.
De vereniging biedt een veelzijdig aanbod voor
alle leeftijden, waaronder speciale bewegingslessen voor ouderen. Fitplus en Conditiegym zijn
uitermate geschikt voor ouderen tot elke leeftijd.
Deze lessen worden in verschillende zalen gegeven door ervaren docenten. Voor meer informatie
kunt u bijvoorbeeld op dinsdagmorgen gedurende het gehele sportjaar in sporthal de Boog
komen kijken. De lessen worden ook op andere
ochtenden én avonden gegeven.
Kijkt u voor exacte locatie en tijden op www.kdokrimpen.nl/lesrooster (kies voor conditiegym of
fitplus). U kunt altijd langskomen voor een gratis
en vrijblijvende proefles!
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HANDBAL

De Treffers

Groenendaal 7
www.sportvereniging
detreffers.nl
secretaris.treffers@gmail.com
06-57 220 894
1. Wekelijks van 19.30
tot 20.30 uur.In de zomermaanden op het veld
aan Groenendaal 7,
in de winter in De Boog.
2. Van september t/m mei
in sportzaal Groenendaal
(ingang via clubgebouw
De Treffers).

Handbal
Handbalvereniging De Treffers is gevestigd aan de
Groenendaal. De club speelt zowel veld- als zaalhandbal en kent verschillende initiatieven waarbij
ouderen kunnen aansluiten. Gedurende het gehele
jaar zijn meerdere spelers/ speelsters trainend
actief; zij spelen geen competitie, maar zijn wel
zeer enthousiast voor het spelletje handbal, onder
de noemer trimhandbal. U kunt vrijblijvend kennis
komen maken en zelf bepalen of handbal iets voor
u is.
1 Trimhandbal - Mannen en vrouwen vanaf 30 jaar
Wekelijks van 19.30 tot 20.30 uur worden in groepsverband handbalgerichte oefeningen gedaan; vangen,
gooien, dribbelen. We werken aan de conditie terwijl
we lekker bewegen.
2 Damestrimploeg – Dames vanaf 60 jaar
Op woensdag van 19-20 uur kan in sportzaal Groenendaal gezellig bewegend aan de conditie worden
gewerkt. Trainingen zijn gericht op losmaken van de
spieren, buik- en biloefeningen en lekker op muziek
bezig zijn. Kom drie keer gratis langs en ervaar het zelf.
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HARDLOPEN

M.T.K. Driekamp 7
(M.H.C.K.)

av-MTK p/a Leo Pons
Waterland 6
2821 ZH Stilwijk
www.av-mtk.nl
Via website contactpagina

Hardlopen
M.T.K. staat voor Marathon Training Krimpen.
Nu is niet iedereen van plan een marathon te
gaan lopen, dus er is ook meer dan voldoende
ruimte om op uw eigen niveau te trainen.
Op dinsdag- en donderdagavond zijn er om
20.00 uur trainingen vanaf het complex van
MHC Krimpen aan de Driekamp 7.
Daarnaast zijn er op maandagavond en
zaterdagochtend leden die voor hun training
vertrekken vanaf winkelcentrum De Brink.
Op de zondag zijn er diverse duurlopen, elk
met eigen tempo en afstand, vertrek 09:00 uur
vanaf Driekamp 7.
M.T.K. heeft geen eigen locatie. Het clubhuis
van M.H.C.K wordt als verzamelpunt gebruikt.
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HOCKEY

M.H.C.K.

Driekamp 7
2924 AN
Krimpen aan den IJssel
Telefoon & mail
0180-511 343
info@mhckrimpen.nl
Postadres:
Postbus 1020
2920 BA
Krimpen aan den IJssel
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Hockey
M.H.C. Krimpen is een hockeyvereniging aan
de Driekamp in Krimpen. De vereniging biedt
gedurende het gehele seizoen allerlei vormen
van hockey aan, waaronder veteranenhockey
voor mannen en vrouwen. Of je nu vroeger zelf
gehockeyd hebt of op latere leeftijd het idee
hebt gekregen de sport op te pakken, de vereniging faciliteert allerlei mogelijkheden om de
sport te beoefenen. Zo worden er op zondag
wedstrijden gespeeld en vinden door de weeks
trainingen plaats. Voor ieder wat wils! Indien er
interesse is om een keer vrijblijvend mee te doen,
is dit altijd mogelijk.

JEU DE
BOULES

Jeu de Boules
K.O.A.G.

Groene Wetering 2
www.ckvkoag.nl
secretaris@ckvkoag.nl
0180- 516 397 (Thijs Kraal)

Jeu de Boules
Naast de korfbalvelden van K.O.AG. is een gloednieuw Jeu de Boules veld aangelegd. De club
beschikt over maar liefst twaalf banen waarop
op maandag en donderdag van 13.30 uur tot 16
uur gespeeld wordt. De club zorgt voor materiaal,
dus u kunt altijd langskomen en meedoen.
De eerste drie keer kunt u komen proefdraaien,
daarna betaalt u een contributie van 24 euro
per kwartaal.

BEWEEGGIDS Senioren T

JUDO

J.C.K.

Krimpenerbosweg 4
www.jckrimpenerwaard.nl
info@judoclub
krimpenerwaard.nl
0180-522011
(My Health Club)

Judo
Judo Club Krimpenerwaard is dé judo club van
de Krimpenerwaard en onderdeel van My Health
Club in Krimpen aan den IJssel. De club biedt
dagelijks judotraining aan voor jong en oud,
van recreatief tot en met (top)wedstrijdniveau
en beschikt over een prachtige, eigen Dojo met
veel moderne faciliteiten.
Ook voor recreanten of hen die vroeger aan judo
hebben gedaan staat de mogelijkheid open om
opnieuw kennis te maken met deze sport.
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KORFBAL

K.O.A.G.

Groene Wetering 2
www.ckvkoag.nl
secretariaat@ckvkoag.nl
0180-517 626

Korfbal
C.K.V. K.O.A.G. is de korfbalvereniging die aan
de Groene Wetering zowel buitenvelden als
een sporthal heeft. De vereniging is in eerste
instantie gericht op korfbal, maar biedt ook
andere activiteiten zoals Jeu de Boules.
Heeft u vroeger gekorfbald of wilt u vrijblijvend
eens kennismaken met de vereniging? Kom eens
langs in ons clubhuis of neem contact met ons op.
We kunnen u dan alles vertellen over onze sport.
Ook voor mensen met een beperking zijn er bij
K.O.A.G mogelijkheden, zowel voor training als
voor het spelen van competitie.
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SPORT
ALGEMEEN

Krimpen Wijzer
Vrijwilligersloket

Groenendaal 1
www.krimpenwijzer.nl
vrijwilligers@krimpenwijzer.nl
0180-515 840
(ma, woe en vr van 09.00
tot 12.30 u en di en do van
09:00 tot 16.00 u)

K.D.O.

Trainingen op
meerdere locaties
Fuga 36
(ledenadministratie)
2925 BZ
Krimpen aan den IJssel
www.kdokrimpen.nl
info@kdokrimpen.nl
(zie gymnastiek)
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Sport Algemeen
Naast het grote, specifieke sportaanbod in
Krimpen zijn er ook organisaties, verenigingen
die een breder aanbod hebben. Synerkri biedt
kennismakingsaanbod voor alle sporten, zowel
voor jongeren als voor senioren. Ook in de wijken
worden verschillende beweegactiviteiten aangeboden die zijn terug te vinden op de website
van Krimpen Wijzer. Een van de grotere clubs die
ook een zeer gevarieerd aanbod biedt is K.D.O.
De gegevens van deze organisaties/verenigingen
zijn in het kader hiernaast opgenomen.

TAFEL
TENNIS

Trefpunt

Speellocatie Sporthal
De Boog
Krimpenerbosweg 2a
www.ttvtrefpunt.nl
info@ttvtrefpunt.nl
06-52 08 68 71

Tafeltennis
Tafeltennisvereniging Trefpunt is vooral gericht
op senioren. Op maandagavond spelen de leden
van deze vereniging gedurende het gehele jaar
in sporthal De Boog. Daar wordt zowel getraind
als competitie gespeeld en bestaat bovendien
de mogelijkheid met zijn allen even na te praten
in het sportcafé.
Tafeltennis is een sport voor alle leeftijden dus
kom gerust eens vrijblijvend kijken in De Boog
op maandag vanaf 20.00 uur.

BEWEEGGIDS Senioren X

TENNIS

T.V. Langeland1

Tennis

T.C. Krimpen

Tennis is een sport die op alle leeftijden kan
worden gespeeld op alle niveaus. Dat maakt
de sport ook zeer geschikt voor ouderen.
Er zijn verschillende manieren om het spel aan
te passen aan leeftijd en natuurlijk is het mogelijk
om in dubbelspel te spelen waardoor minder
gevraagd wordt van het uithoudingsvermogen.

Krimpenerbosweg 6
www.tvlangeland.nl
secretaris@tvlangeland.nl
0180-520 380
Kerkdreef 31a
www.tckrimpen.nl
tck@tckrimpen.nl
0180-515 990
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1 Elke ochtend is er bij T.V. Langeland een grote groep
senioren, die een partijtje tennis combineert met
gezelligheid. Ook is er een racketochtend, waarbij
vrijblijvende partijtjes gevormd worden voor iedereen.

TRIMMEN
EN TRAINEN

Harttrimgroep
Krimpen1

Sportzaal De Populier
Populierenlaan 1
www.htgkrimpen.nl
info@htgkrimpen.nl
06-20 43 15 70
Maandagavond
20.00-22.30 uur

Het NUT Krimpen2

Verschillende locaties
www.nutkrimpen.nl
administratie@nutkrimpen.nl
0180- 516 130 (De Tuyter)

Krimpen Wijzer
Vrijwilligersloket3

Groenendaal 1
www.krimpenwijzer.nl
vrijwilligers@krimpenwijzer.nl
0180- 515 840
(ma, woe en vr van 09.00
tot 12.30 u en di en do van
09:00 tot 16.00 uur)

Trimmen en trainen
In Krimpen aan den IJssel zijn een aantal clubs/
organisaties die zich richten op trimmen en trainen voor mensen met een medische achtergrond.
Via sporten en spellen wordt, onder begeleiding
van ervaren docenten gewerkt aan revalidatie
en/of opbouwen van de conditie.
1 Harttrimgroep Krimpen is een recreatieve sportvereniging voor (ex-) hartpatiënten. Tijdens de revalidatie
wordt in groepsverband al kennis gemaakt met verschillende sporten en spellen. In Sportzaal De Populier
kunnen teamsporten worden gespeeld zoals volleybal
en lijnbal. Kom kennis maken op maandagavond tussen
20 uur en 22.30 uur, de tijden dat de activiteiten onder
leiding van ervaren trainers plaatsvinden.
2 Het Nut biedt veel verschillende activiteiten aan,
waaronder bewegingsactiviteiten. Naast conditietrainingen zijn dat bewegingscursussen Cesar en
Hatha-Yoga. U kunt bijvoorbeeld op maandagavond
tussen half negen en tien uur komen kijken in sportzaal
Groenendaal waar wekelijks tijdens het seizoen een
bewegingscursus wordt gegeven onder leiding van
een ervaren trainer. Al de informatie over cursussen
van het NUT is te vinden op de website.
3 Op de website van Krimpen Wijzer is per wijk aanbod
beschikbaar onder het kopje ‘Meedoen en ontmoeten
in de buurt’.
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GEVECHT EN
VERDEDIGING

Kickboxing
Team Krimpen1

Trainingen op meerdere
locaties
www.kickboxingteam
krimpen.nl
rgroeneweg82@gmail.com
06-82 88 62 80
Dinsdagavond van
17.45 tot 20.00 uur in
sportzaal Groenendaal,
donderdagavond van
18.45 tot 20.00 uur in
sportzaal De Populier.

Nimjae Taekwondo2
Doctor Thijssenlaan 20
www.nimjae.nl
iwan260174@gmail.com
06-51 60 52 34
Maandag, woensdag en
vrijdag trainingsavonden.
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Gevechts- en verdedigingssporten
Er zijn in Krimpen verschillende aanbieders van
sporten waarbij conditie en techniek centraal
staan. Op deze pagina een overzicht van een
aantal van deze verenigingen waar u kennis mee
kunt maken.
1 Zowel jongeren als ouderen kunnen terecht bij deze
nieuwe tak van sport die in Krimpen wordt verzorgd.
Team Krimpen verzorgt conditie- en techniektrainingen
in deze populaire discipline. Benieuwd? Kom eens langs
voor een kennismaking.
2 Bij Nimjae wordt geen onderscheid in leeftijd gemaakt;
iedereen traint met elkaar, waarbij leeftijdsgroepen
wel zoveel mogelijk samen worden gebracht. Zelfverdediging en weerbaarheid worden steeds belangrijker,
zeker voor senioren. Maar ook als alleen de conditie op
peil dient te worden gehouden is daar bij Nimjae ruimte
voor. Iedereen is welkom, want het is nooit te laat om te
beginnen met sporten.

VOETBAL

D.C.V.

Waalplantsoen 3
www.dcvkrimpen.nl
secretaris@dcvkrimpen.nl
0180-512 397

Voetbal
Voetbal is nog steeds de populairste sport,
waar inmiddels ook steeds meer vrouwen
aan deelnemen. In Krimpen is DCV de enige
reguliere voetbalclub. Bij die vereniging, aan
het Waalplantsoen, kan iedereen terecht.
Zowel in competitieverband, als in trainingsgroepen van veteranen en recreanten heeft
DCV mogelijkheden. Zo is er een trimploeg
voor 40+ers en kan er deelgenomen worden
aan een veteranencompetitie waarin 7 tegen
7 wordt gespeeld op kleinere velden.
Nieuw is het promoten van Walking Football wat
Krimpense senioren, met of zonder voetbalachtergrond, de gelegenheid biedt om wekelijks op
zeer ontspannen wijze tegen een bal te trappen.
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VOLLEYBAL

V.C.K.

Sporthal De Boog
(speeladres)
www.vckrimpen.nl
via website--> recreanten
0180-523 194

Volleybal
Volleybalvereniging V.C.K. speelt haar wedstrijden
in sporthal De Boog. Van september tot en met
mei traint de vereniging drie avonden in de week
in die sporthal. Volleybal is een sport voor iedereen. Jong, oud, vergevorderd, net beginnend
en op alle niveaus.
Niet iedereen heeft behoefte aan wedstrijden in
de weekenden, dus zijn er ook enthousiastelingen
die via trainingen hun conditie op peil houden.
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WANDELEN

Wandelen

Postadres
Schuwacht 84
2941 EG Lekkerkerk
www.wsvopstap.nl
info@wsvopstap.nl
06-28 87 59 27

Wandelen
Op Stap is een dynamische vereniging die via
wandelen mensen wil motiveren om op een
gezonde en laagdrempelige manier in beweging te komen. Vier keer per jaar zet Op Stap
een wandeltocht uit in de Krimpenerwaard.
Niet alleen voor bestaande wandelliefhebbers,
zeker ook voor iedereen die kennis wil maken
met de wandelsport.
Kijk op de website www.wsvopstap.nl voor
de mogelijkheden.
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WALKING
SPORTS

B.V.Krimpen2

Sporthal De Populier
Populierenlaan 1
www.bvkrimpen.nl
info@bvkrimpen.nl
06-23 95 02 69

D.C.V.1

Waalplantsoen 3
www.dcvkrimpen.nl
secretaris@dcvkrimpen.nl
0180-512 397

Walking Sports
Steeds vaker worden sporten voor ouderen in een
variant aangeboden waarbij alleen gelopen, en
niet gerend mag worden. Dat maakt het mogelijk
om sporten te blijven beoefenen die op een hoger
tempo lastiger zijn bij te benen. In Krimpen wordt
Walking Sport ondermeer aangeboden door de
basketballers van B.V.K. en door voetbalvereniging
D.C.V. De contactgegegevens van die twee clubs
zijn hiernaast opgenomen. Uiteraard kunt u ook
bij andere sporten informeren of die mogelijkheden
er zijn. En weet u even niet waar u aan moet
kloppen? Medewerkers van Synerkri in sporthal
De Boog kunnen u er meer over vertellen.
1 Nieuw is het promoten van Walking Football wat
Krimpense senioren, met of zonder voetbalachtergrond,
de gelegenheid biedt om wekelijks op zeer ontspannen
wijze tegen een bal te trappen.
2 Vanaf september 2019 start BV Krimpen met Oldstars
Walking Basketball, speciaal voor 60+. Samen een
balletje gooien en daarna gezellig wat napraten in de
verenigingsruimte van de sportzaal. Kom eens kijken
op dinsdagavond, we geven u graag meer informatie
over deze mooie sport.
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YOGA

Yoga Krimpen

Yoga

In2Yoga1

Door middel van diverse lichaamshoudingen en
ademhalingsoefeningen ervaart u dat het leven
bewuster, evenwichtiger en meer ontspannen
kan worden geleefd. Rust, kracht, souplesse,
inspanning en ontspanning worden op een
natuurlijke wijze afgewisseld. Er zijn in Krimpen
een aantal aanbieders waar u terecht kunt.

Parkhof 9
www.yoga-krimpen.nl
info@yoga-krimpen.nl
0180-590976

lesadres:
Kortlandgebouw,
3e etage.
Nieuwe Tiendweg 11a
www.in2yoga.nl
info@in2yoga.nl
06-42 21 24 06

1 55+ Yoga
Iedereen heeft beweging nodig, ook wanneer het
lichaam door ouderdom of kwalen verandert. De activiteit is gericht op het individuele lichaam, zoals het is
en is daarmee zeer geschikt voor senioren.
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ZWEMMEN

Zwemvereniging
De Lansingh

Zwembad De Lansingh
Van Ostadelaan 4
www.optisport.nl/lansingh
delansingh@optisport.nl

Reddingsbrigade
Krimpen
Postbus 350
2920 AJ
Krimpen aan den IJssel
www.krrb.nl
info@krrb.nl
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Zwemmen
Verschillende verenigingen zijn actief in zwembad
De Lansingh. Bij KZV de Lansingh kunt u terecht
voor wedstrijdzwemmen, waterpolo, recreatiezwemmen en trimzwemmen. Een passende
sportbeleving voor alle niveaus altijd onder
leiding van professionele begeleiding.
Voor oudere zwemmers is de afdeling trimzwemmen aan te bevelen, bijvoorbeeld om zwemtechnieken te verbeteren of de conditie op peil
te houden.

SERVICE

De Belbus1

Lage Vijver 4
www.belbus-krimpen.nl
belbus-krimpen@planet.nl
0180 -513 030

Krimpen Wijzer2

Groenendaal 1
www.krimpenwijzer.nl
vrijwilligers@krimpenwijzer.nl
0180-515 840
(ma, woe en vr van 09.00
tot 12.30 u en di en do van
9:00 tot 16.00 u).

Service
De organisaties die op deze pagina zijn opgenomen kunnen u verder helpen om te bepalen
op welke wijze en waar u wilt bewegen.
1 De Belbus is voor 60+ers die minder mobiel zijn de
manier om vervoer te regelen om naar een locatie
te reizen. Het vervoeren van deur tot deur van Senioren (60+) binnen de gemeente Krimpen aan den IJssel
om zo te voorkomen dat zij in een sociaal isolement
geraken en om met dit vervoerssysteem hun mogelijkheid tot deelname aan het maatschappelijk en
sociaal verkeer te vergroten.
2 Krimpen Wijzer kan u vanuit verschillende perspectieven adviseren over de mogelijkheden die er
in Krimpen zijn. Op de website van Krimpen Wijzer
is per wijk aanbod beschikbaar onder het kopje
‘Meedoen en ontmoeten in de buurt’.
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Suggesties
Wij zijn benieuwd naar uw wensen en ideeën
op het gebied van sport en bewegen.
Daarom geven we de mogelijkheid om suggesties te doen over vormen van sport die u wellicht
mist in dit aanbod; omdat die in Krimpen niet
beschikbaar zijn, of omdat die nog niet worden
aangeboden.
U kunt uw suggesties, vragen of opmerkingen
mailen naar Wim Dekker, bedrijfsleider sport
bij Synerkri. Dat kan via het email-adres
wim@synerkri.nl. Samen werken we aan een
verdere verbetering van het sportklimaat in
Krimpen waar u ook als oudere voordeel van
kan hebben.
We zien uw suggesties graag tegemoet.
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Deze beweeggids is tot stand
gekomen in samenwerking met:
Gemeente Krimpen aan den IJssel
Seniorenplatform
Krimpen Wijzer
Al de opgenomen clubs,
instellingen en verenigingen.
We hebben geprobeerd het aanbod zo
compleet mogelijk te laten zijn. Toch kan
het zijn dat clubs niet zijn opgenomen,
omdat informatie niet tijdig is doorgekomen.
Heeft u ook aanbod dat past binnen een
van de categorien en bent u niet vermeld?
Stuur een mailtje naar wim@synerkri.nl en we
nemen het nu alvast mee in de planning voor
een volgende editie.
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