
Jaarverslag 2019 Cluster Sport en Bewegen 
 
Bowling:  

Het bowlen zit weer in de lift, na de oproep van vorig jaar hebben zich een paar nieuwe 
leden aangemeld en zit het totaal nu op 18 personen. 

Biljarten:  
Afgelopen jaar zijn we gestart, met twee extra middagen. Er wordt nu op de 
maandag/dinsdag woensdag en de donderdag middag gebiljart van 13.00-17.00.                

Fietsen:  
Net als het vorig jaar zijn er ook nu weer enkele fietstochten gehouden zowel 'morgens als 
'middags en een enkele dagtocht. Ook in 2020 zal deze activiteit worden voortgezet.   

Fit hockey:  
Er wordt gespeeld op de maandag en de donderdag morgen. Het afgelopen jaar bestond het 
fit hockey 10 jaar en is zeer geslaagd gevierd op een zeer zonnige dag.    

Fittafeltennis:  
Er wordt op de woensdag morgen en de middag gespeeld in de leghe polder. 

Walking Footbal:  
Ook hiervoor is veel belangstelling en bestaat uit 25 leden. Ook zij hebben een toernooi 
gehouden i.v.m. het 5 jarig bestaan en met de erenaam  “Jan Verriet” Toernooi het was een 
zeer geslaagd toernooi en ook hier was het een prachtige dag. 
       En de winst van het toernooi is geschonken 
       aan de kanker stichting.   

Fitdans: 
Het fitdans staat op zich zelf, en Sharon Vas is er even uitgeweest i.v.m. zwangerschaps- 
verlof.  

Jeu de boules:  
Ook hier wordt onderling lekker gestreden voor de prijzen bij het Molenhuis. In de 
wintermaanden gaan zij naar sporthal Valkatties in Nijmegen. 

Koersbal:    

Hiervoor ontstaat ook steeds meer belangstelling. Er hebben weer twee nieuwe leden zich 
aangemeld. Op 16 dec. heeft Geert Benders weer de prijsuitreiking gedaan aan de winnaars. 

Old star Tennis: 
Dit is een nieuw onderdeel, en we zijn gestart op 18 september in samen werking met T.V. 
Ewijk. Er wordt iedere woensdag morgen van 10.00-12.00 uur gespeeld en ook hier zijn al 20 
personen actief. Er wordt getennist onder de deskundige leiding van Aldrik le Can. 
 
Januari 2020.  
Geert Benders 
Cluster coördinator Sport en bewegen.      
                             
 


