
Dat sporten centraal staat op sportpark Dorrestein wist u al. Samen sporten en elkaars sporten 
beoefenen, dat is nieuw! Dat kan nu!

Wij hebben de handen ineen geslagen en een sportief ( extra!) aanbod ontwikkeld. Speciaal voor 
u als leden die graag eens willen kennismaken met een andere sport als ‘onze sport’ gestopt is. 
En voor leden die hun  conditie/kracht en techniek willen onderhouden en verbeteren. 

Daarnaast vinden wij het bijzonder leuk als u vrienden, familie, collega’s en buurtbewoners 
meeneemt.  Sportpark Dorrestein is er namelijk voor de hele buurt en iedereen is welkom.

Weten welke activiteiten er allemaal zijn? Lees dan snel verder!

SLA JE SLAG!
OP SPORTPARK DORRESTEIN



ACTIVITEIT TV ’T STORT
Tennisvereniging ’t Stort biedt de mogelijkheid om door te 
sporten tijdens de  zomermaanden juli en augustus. Lekker 
een balletje slaan onder het genot van een zonnetje? Of 
een Beach tennis toernooitje met je collega’s/vrienden? 
Maak dan  gebruik van het Zomerlidmaatschap van ’t Stort. 
Met de zomerpas kun je vrij gebruik maken van zowel de 
 tennisvelden als het  Beach tennis veld. 

Voor wie:  Senioren van 18 jaar en ouder, buurtbewoners 
en ouders van jeugdleden

Waar: Saffierweg 1
Wanneer: Juli en Augustus 
Kosten: €50,- en €25,- borg voor de pas
Meer info:   Kijk op www.tvstort.nl of neem contact op met 

Carla van Ommen via bestuur@tvstort.nl
Aanmelden:  Stuur een mail naar ledenadm@tvstort.nl 

ACTIVITEIT AFC QUICK 1890
Naast de reguliere sport een extra uurtje sporten om de 
conditie te onderhouden en te verbeteren? Of zoekt u een 
moment om samen met collega’s of vrienden een balletje te 
trappen? Dat kan nu bij AFC Quick 1890! 

Voor wie: Senioren van 18 jaar en ouder
Waar: Dorresteinsesteeg 6
Wanneer: vanaf September, elke woensdag en 
 vrijdagavond
Kosten:  Gratis tijdens de eerste drie maanden, hierna 

€100,- voor een heel seizoen mee trainen. 
Meer info:   Kijk op www.afcquick1890.nl of mail naar Glen 

van Gene (glenvangene52@hotmail.com) 

ACTIVITEIT TV ’T STORT
Volg een eenmalige clinic van 2 uur op de tennisvelden van 
TV ’t Stort. Speciaal voor de senioren leden van de voetbal 
en honk-softbal vereniging. Enthousiast geworden? Na de 
clinic kun je voor €50,- 10 lessen volgen onder leiding van 
een gespecialiseerde trainer. 

Voor wie: Senioren van 18 jaar en ouder
Waar: Saffierweg 1
Wanneer:  5 oktober 2016, 20.00 uur, met een vervolg 

van 10 losse lessen 
Kosten: Gratis
Meer info:   Kijk op www.tvstort.nl of neem contact op met 

Carla van Ommen via bestuur@tvstort.nl
Aanmelden:  Voor aanmelden mail ledenadm@tvstort.nl 

ACTIVITEIT BSC QUICK
Kom softballen bij BSC Quick! Onder leiding van een ervaren 
softbaltrainer/coach kunt u in 8x proeven aan het softbal-
spelletje. Altijd al eens weer willen softballen met  collega’s 
en vrienden na de laatste keer op de basis en middelbare 
school? Dat kan nu! 

Voor wie:  Senioren van 18 jaar en ouder, buurtbewoners 
en ouders van jeugdleden

Waar: Dorresteinsesteeg 2
Wanneer: Vanaf 1 april 2017 
Kosten: €25,-
Meer info:  Kijk op www.bscquick.nl 
Aanmelden:  Voor aanmelden mail tcquick@bscquick.nl


