GelrePas
Programma september/oktober 2017

Dit programma vermeldt de activiteiten in de gemeenten Arnhem, Duiven, Overbetuwe, Renkum,
Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar. U kunt hier met uw GelrePas aan deelnemen ongeacht
waar u woonachtig bent. Bij het inleveren van een coupon dient u het nummer van uw GelrePas op de
achterzijde van de coupon in te vullen.

DIVERSEN
Walburgis
Op vertoon van uw GelrePas krijgt u korting op
diverse activiteiten in de Walburgis.
Zie voor meer informatie
www.walburgisarnhem.nl
Grof vuil op laten halen
Huishoudens uit Arnhem die in het bezit zijn
van een Gelrepas mogen 2 keer per jaar gratis
het grofvuil aan huis laten ophalen. U kunt een
afspraak maken via www.afvalbalie.nl Zie voor
de aanbiedregels www.arnhem.nl/grofvuil
Seniorensociëteit Groessen
Op vertoon van uw GelrePas krijgt u 50%
korting op tal van activiteiten, waaronder ook
de jaarcontributie. Contactpersoon is de heer
Sjef Holland, voorzitter Senioren Sociëteit
Groessen, T 06 5331 2755
E sjef@sjefholland.nl
Vrouwen van Nu, gemeente
Overbetuwe
Op vertoon van uw GelrePas krijgt u 50%
korting op het lidmaatschap én op sommige
activiteiten, die door de vrouwenvereniging
Vrouwen van Nu worden georganiseerd.
Wilt u meer inlichtingen hierover of over
Vrouwen van Nu? Contactpersoon:
mevr. Gerry Vrijenhoef, T (0481) 841 464
E Jetjejans@gmail.com

PLUSBUS Rheden/Rozendaal
Aangepast vervoer voor pashouders in de
gemeenten Rheden en Rozendaal die ouder
zijn dan 55 jaar of voor hen met een
functiebeperking. Wanneer u begeleiding
nodig heeft kan deze kosteloos mee.
Op vertoon van uw GelrePas krijgt u 50%
korting op een rit met de PlusBus.
Kijk voor meer informatie op
www.plusbusrhedenrozendaal.nl

Huis van Renkum
Bij het Huis van Renkum krijgt u op vertoon
van uw GelrePas 50% korting op diverse
activiteiten zoals het volgen van een naai
cursus, het deelnemen aan de bingo, uitstapjes
en een cursus naar keuze. Huis van Renkum,
Europalaan 11, 6871 ZA Renkum,
T (0317) 844 958.
E welkom@huisvanrenkum.nl Zie ook
www.huisvanrenkum.nl

De Zelfoogsttuin, Schuytgraaf
Zelf wekelijks je biologische groenten en
kruiden oogsten. Op vertoon van je GelrePas
kost een seizoenabonnement € 150,00. Meld
je aan als vrijwilliger en krijg € 75,00 korting.
Wekelijkse moestuin voor kinderen vanaf 8 jaar.
Op vertoon van hun GelrePas betalen kinderen
€ 7,50 per maand. Betaling in termijnen is
mogelijk. Stuur voor meer informatie of om je
in te schrijven een mail naar
info@dezelfoogsttuin.nl zie ook
www.dezelfoogsttuin.nl

Gratis speelgoed afhalen bij
Speelstoet
Ben je nog geen 14 jaar dan mag je op vertoon
van je GelrePas drie keer per jaar gratis
speelgoed uit komen zoeken. Voor meer
informatie zie www.speelstoet.nl of
Facebook.com/speelstoet
Gratis speelgoed lenen
Op vertoon van uw GelrePas gratis speelgoed
lenen bij:
Speel-o-theek De Vlieger Walcherenstraat 7,
6922 DB Duiven.
Openingstijden: maandag 14.30 - 16.00,
woensdag 11.45-14.30 en vrijdag
19.00 - 20.30 uur. In de schoolvakanties
gesloten. Secretariaat: Hackfortallee 1,
6921 JT Duiven, T 06 2912 6010
Penningmeester en contactpersoon Gelrepas:
Henny van Hal, Achterste Weide 3, 6921SG
Duiven. T (0316) 266 581.
www.speelotheek-de-vlieger.nl

Speel-o-theek Het Speelpunt in de Alette
Jacobsschool, Slochterenweg 27, 6835 CD
Arnhem. Openingstijden maandag en
zaterdag van 10.00-11.30 uur, woensdag van
14.00-15.30 uur en vrijdag van 18.30-20.00
uur, T 06 2870 2971. www.speelpunt.nl
Speel-o-theek ’t Wisseltje in Zetten,
Schweitzerpark 2a. Openingstijden woensdag
van 15.00-16.30 uur en vrijdag van
18.30-19.30 uur.
T (tijdens openingsuren) 06 1753 63 63
E speelotheekzetten@gmail.com
www.speelotheekzetten.nl
Speel-o-theek Het Kasteel, gevestigd in De
Poort Heeckerensstraat 201, 6882 DA Velp.
Geopend in de oneven weken op dinsdag van
18.30-19.30 en woensdag van 13.30-15.30
uur. Informatie: T 06 4856 2784
www.speelotheekvelp.nl
2Switch
Op vertoon van uw GelrePas 10% korting op
uw aankopen bij 2Switch

RECREATIE
Gratis startkaart Airborne
wandeltocht
Zaterdag 2 september vindt de 71e editie van
de Airborne wandeltocht plaats.
Op vertoon van uw GelrePas en tegen
inlevering van coupon 71 kunt u een gratis
startkaart afhalen op het kantoor van de Politie
Sport Vereniging ‘Renkum’, Sportpark
Hartenstein aan de J.J. Talsmalaan in
Oosterbeek, uitsluitend in de week van 28
augustus t/m 1 september. Openingstijden
kantoor zijn maandag t/m vrijdag van
09.00 - 12.30 en van 13.30 - 16.30 uur.
Vul coupon 71 aan de achterzijde in en vergeet
uw GelrePas niet.

DAGTOCHT
Via T (0488) 468 680 kunt u de dagtocht
rechtstreeks boeken bij Betuwe Express. U mag
voor meerdere deelnemers boeken, deze
moeten echter wel GelrePashouder zijn.
U kunt ook online boeken via
www.betuwe-express.nl
Houd dus bij het boeken de GelrePas(sen) bij
de hand. Ook voor kinderen tot 4 jaar, die niet
over een GelrePas beschikken, dient
gereserveerd en betaald te worden. U dient
dan bij het reserveren het GelrePasnummer
van één van de ouders door te geven.
Vervolgens krijgt u van Betuwe Express het
reserveringsbewijs thuisgestuurd. Uw
opstapplaats en vertrektijd staan op deze
reserveringsbevestiging vermeld.
Rotterdam, rondvaart en bezoek
binnenstad
Beleef een bijzondere rondvaart door één van
de grootste zeehavens ter wereld en geniet van
schitterende uitzichten. Breng daarna een

bezoek aan de binnenstad met o.a. de
prachtige overdekte markthal met al z’n pracht
en praal. U heeft de keuze uit de volgende
data: Zaterdag 23 september, donderdag 5,
zaterdag 14, woensdag 18 of vrijdag 20
oktober. Inclusief koffie met gebak, rondvaart
en vervoer.
Reserveringsbevestiging is instapkaart
Op vertoon van de reserveringsbevestiging
van Betuwe Express en de GelrePas(sen)
betaalt u de eigen bijdrage van € 10,00 p.p.
aan de chauffeur.
Vergeet niet uw GelrePas, deze moet u
tonen op het moment dat u de bus
instapt
Er is een beperkt aantal bussen, dus wees er
snel bij want vol = vol! Wij stellen het op prijs
indien u heeft gereserveerd, maar u besluit
achteraf om niet mee te gaan, dit direct
telefonisch door te geven aan Betuwe Express.
Zo voorkomen we onnodig lege plekken er kan
er iemand anders in uw plaats mee.

Uitzicht op 73 meter hoogte vanaf
de Eusebiuskerk
De panoramalift neemt u mee langs een van
de grootste en zwaarste klokken van Europa en
op 73 meter hoogte kunt u genieten van een
eindeloos uitzicht over Arnhem en omstreken.
Op vertoon van uw GelrePas ontvangt u 50%
korting op de toegangsprijs voor de
panoramalift en de combiticket. Voor
uitgebreide informatie en openingstijden ga
naar www.eusebius.nl
Het Gelders Geologisch Museum,
Parkstraat 32, Velp
Op vertoon van uw GelrePas krijgt u 50%
korting op entree en workshops. U betaalt als
volwassene dan € 3,00 en voor kinderen is de
toegangsprijs slechts € 1,50. Het museum
beschikt over een schitterende collectie
mineralen, fossielen en gesteenten. Geopend
dinsdag tot en met zondag van 12.00-17.00
uur. Zie www.geologischmuseum.nl

Liemers Museum, Kerkstraat 16,
Zevenaar
Een schitterend streekmuseum gelegen op
slechts honderd meter van het station.
Geopend dinsdag tot en met zondag van
14.00 - 17.00 uur. Zie www.liemersmuseum.nl
Op vertoon van uw GelrePas betalen
pashouders van 18 jaar en ouder slechts
€ 1,00. Jongeren hebben gratis toegang.
Nederlands Watermuseum in park
Sonsbeek, een spetterend dagje uit
voor het hele gezin!
Openingstijden museum en brasserie: dinsdag
t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Tijdens
schoolvakanties ook op maandagen.
GelrePashouders krijgen op vertoon van hun
GelrePas 50% korting op de toegangsprijs,
kinderen tot en met 3 jaar gratis. Voor meer
informatie kijk op www.watermuseum.nl
Museum Arnhem, Utrechtseweg 87
Kunst kijken in één van de mooist gelegen
museumgebouwen van Nederland. Dát kan in
Museum Arnhem. Het museum ligt op een
hoge stuwwal met een schitterend uitzicht
over de Rijn. De collectie is bekend door de
belangrijkste verzameling magisch- en
neorealisten van Nederland. Daarnaast bezit
Museum Arnhem een hoogwaardige collectie
hedendaagse en toegepaste kunst en een
bijzondere collectie sieraden.
Op vertoon van uw GelrePas 2017 heeft u
gratis entree bij Museum Arnhem. De kassa en
het museum zijn geopend van dinsdag t/m
zondag van 11.00 - 17.00 uur.
Programma Najaar 2017
• t/m 15.10: RAVAGE. Spelenderwijs, mode,
kunst, design
Eerste overzichtstentoonstelling van 40 jaar
levenswerk van kunstenaarsduo RAVAGE.
• t/m 15.10: Pierre Janssen.
	In de greep van de kunst
Dubbeltentoonstelling met Stedelijk Museum
Schiedam over oud-directeur, conservator,
tv-persoonlijkheid én museumman Pierre
Janssen.

• t/m 15.10: Publiekslievelingen
In Publiekslievelingen ziet u de veelzijdigheid
van onze collectie én die van ons publiek.
• 01.09 - 15.10: Gelders Balkon, Art Officials
Combinatie van kunst en wetenschap in de
33ste editie van het Gelders Balkon door
Studio Roos Meerman, KunstLAB Arnhem (Art
Officials). Kijk voor meer informatie op
www.museumarnhem.nl
Kastelen Doorwerth, Rosendael en
Huis Zypendaal
Ga terug in de tijd en breng een overgetelijk
bezoek aan deze bezienswaardigheden.
Op vertoon van uw GelrePas ontvangt u 50%
korting op de toegangsprijs. Voor uitgebreide
informatie en openingstijden zie
www.glk.nl/doorwerth
www.glk.nl/rosendael en
www.glk.nl/zypendaal
Kiddiez Speeltuin Babberich
Op vertoon van uw GelrePas en tegen
inlevering van coupon 26 krijgt u € 35,00
korting en kunt u voor € 25,00 in 2017
éénmaal een gezins 10-rittenkaart kopen.
U vindt Kiddiez Speeltuin aan de Dorpstraat
46. Voor info zie www.kiddiezspeeltuin.nl

De Beken, Stichting Renkums Beekdal
Deze stichting organiseert leuke, leerzame en
spannende activiteiten voor de jeugd. Op
vertoon van je GelrePas betaal je slechts
€ 2,50. Kijk op www.renkumsbeekdal.nl voor
het programma. E debeken@gmail.com
De wonderlijkste plek van
Nederland: De Spelerij/Uitvinderij in 
Dieren
Een creatieve plek voor jong en oud. De
speelobjecten zijn gemaakt van gebruikte
materialen. Ze bevatten mechanieken, die de
kinderen zelf in beweging kunnen zetten. In de
werkplaats De Uitvinderij kunnen kinderen zelf
objecten en kunstwerken maken met echte
machines. Op vertoon van je GelrePas en
tegen inlevering van coupon 60 is een
dagkaart gratis voor pashouders tot 18 jaar.
Pashouders van 18 jaar en ouder betalen op
vertoon van hun GelrePas en tegen inlevering
van coupon 61, slechts € 5,00.
Monkey Town Arnhem, Cruquiusweg
Ben je nog geen 15 jaar oud, dan krijg je op
vertoon van je GelrePas 15% korting op een
dagkaart. Op vertoon van je pas en tegen
inlevering van coupon 23 krijg je € 20,00
korting op een 10-rittenkaart en betaal je
slechts € 35,00. De kortingen gelden
uitsluitend voor de pashouder tot 15 jaar en
wanneer deze zijn/haar GelrePas kan tonen.
De 10-rittenkaart kan in 2017 maximaal één
keer per kind met korting worden aangeschaft.
Begeleiding vanaf 18 jaar heeft gratis toegang.
Voor info zie www.monkeytown.eu
Chimpie Champ, voordelig spelen in
de leukste overdekte speeljungle
van heel Gelderland
Op vertoon van je GelrePas en tegen inlevering
van coupon 23 kost een 12-keer-entreekaart
voor kinderen tot en met 12 jaar slechts
€ 30,00 (dit aanbod geldt één keer in 2017).
Op vertoon van je GelrePas krijgen kinderen
tot en met 12 jaar het gehele jaar door 15%
korting op een dagkaart. Ouders hebben gratis
toegang. Je vindt Chimpie Champ aan de
Stationsstraat 21c te Oosterhout (achter Elst).
T (0481) 481 234. Voor info zie ook
www.chimpiechamp.nl

Nederlands Watermuseum

ONTSPANNING
Het Trefcentrum Westervoort
Leden van Vereniging voor Ouderen
Westervoort (ontmoetingsplaats het
Trefcentrum Westervoort) krijgen op vertoon
van hun GelrePas 50% korting op:
de jaarlijkse contributie en tal van activiteiten.
Contactpersoon de heer Herman Heerdt,
penningmeester T 06 2337 2527.
Raadhuis Velp, in de Pastorie aan de
Emmastraat (ingang Nieuwstraat)
Het Raadhuis in Velp is een activiteitencentrum
voor 55+. Er zijn diverse uiteenlopende
activiteiten zoals tai chi, yoga, slow zumba,
schilderen, boetseren, handwerken,
schaakclub, zingen, gespreksgroep,
wandelgroep, voorlezen en meditatie.
Regelmatig zijn er concerten (klassiek en
populair), porselein schilderen, taarten maken,
bloemschikken en strovlechten. Kom gewoon
eens kijken in het Raadhuis om de sfeer te
proeven. De koffie en thee staan klaar en zijn
gratis. Het Raadhuis is open op maandag,
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van
9.30 tot 16.30 uur. Alle activiteiten kosten 1
strip en er wordt gewerkt met strippenkaarten.
De 8-strippenkaarten kosten € 20,00. Houders
van de Gelrepas krijgen op deze strippen
kaarten 50% korting. De Gelrepas korting
geldt voor maximaal twee strippenkaarten per
maand. Zie voor info en openingstijden
www.stichtinghetraadhuis.nl
T (026) 844 9140
E info@stichtinghetraadhuis.nl
Bibliotheek Arnhem, de Veluwezoom,
De Liemers en Gelderland Zuid
Op vertoon van je GelrePas is tot en met 17
jaar het lidmaatschap gratis. Dit geldt ook voor
pashouders van 65 jaar en ouder, echter
uitsluitend bij bibliotheek de Veluwezoom, en
die woonachtig zijn in de gemeente Rheden.
Tevens geldt het gratis lidmaatschap bij de
bibliotheken in Oosterbeek, Doorwerth en
Renkum, echter uitsluitend voor pashouders
die in de gemeente Renkum woonachtig zijn.
De overige pashouders krijgen op vertoon van
hun GelrePas en tegen inlevering van coupon
2, 50% korting op het lidmaatschap bij:
De Bibliotheek Arnhem in Rozet aan de
Kortestraat of bij één van de vestigingen van
de Bibliotheek Veluwezoom, Bibliotheek de
Liemers of Gelderland Zuid.
Zie voor vestigingen en info
www.bibliotheekarnhem.nl,
www.bibliotheekveluwezoom.nl,
www.debibliotheekliemers.nl of www.obgz.nl
Activiteitencentrum Caleidoz
Welzijn Zevenaar
Op vertoon van uw GelrePas krijgt u 50%
korting op tal van activiteiten van Caleidoz.
Bij Caleidoz Sport- en Speluitleen krijgt u op
vertoon van uw GelrePas ook korting op het
lenen van spellen en materialen voor kinder- of
familiefeesten en sportdagen.

Caleidoz is geopend op maandag, woensdag
en donderdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.
De Sport- en Speluitleen vindt u in het gebouw
van Caleidoz Welzijn, Steenhuizen 6, Zevenaar.
T (0316) 341 927 of mail naar
sportenspeluitleen@caleidoz.nl
Tai Chi
Bevorder de energiestromen in uw lichaam.
Op vertoon van uw GelrePas betaalt u slechts
€ 45,00 voor 14 lessen. Adres: de Chi Zaal,
Sloetstraat 66A, Arnhem. Docente is Yolanda
de Jager, T 06 1817 3147.
Tai Chi Tao
Op vertoon van uw GelrePas krijgt u 50%
korting en betaalt u slechts € 56,00 voor 14
lessen. De lessen worden gegeven in
Wijkcentrum de Bult te Westervoort, achter
bushalte Broeklanden, op donderdagochtend
van 9.30 tot 10.30 uur en op vrijdagochtend
van 10.00 tot 11.00 uur. Contactpersoon is
José Bugter T (026) 311 4077.
Atelier Wouda
Op vertoon van uw GelrePas kunt u met 50%
korting deelnemen aan de activiteiten. De
lessen en workshops worden gegeven aan de
Oranjestraat in Velp. Een andere locatie is in
overleg mogelijk. U heeft de keuze uit:
Taijiwuxigong, Taiji 37 Vorm, Schilderen en
bewegen, Cursus Schilderen, en ‘Non Toxisch’
Etsen. Contact en info: T (026) 381 8565
www.buqilokaal.nl
E wuxigongwouda@gmail.com
Workshops in het weekend
Op vertoon van uw GelrePas krijgt u 50%
korting. Informatie over alle weekend
workshops vindt u op www.buqilokaal.nl

Taichi- en Qigong voor 55+
Chinese bewegingsleer die een gunstig effect
heeft bij lichamelijke klachten en vooral leuk
om te doen. De lestijden zijn: iedere
donderdag om 9.00, 10.15, 11.30 en 13.00
uur in de Elleboog, Nieuw Schoord 2 te Velp.
Op vertoon van uw GelrePas krijgt u 50%
korting. Docente is Marijke van der Kraan
T 06 1237 2690 of (0314) 345 406
E taichitao@live.nl
Zhineng Qigong Zevenaar
Zhineng Qigong is een unieke en eeuwenoude
Chinese bewegingsleer. Gratis proefles. Op de
lessen zelf krijgt u op vertoon van uw GelrePas
50% korting. De lessen worden gegeven in het
Juvenaat, op de Babberichseweg 23, entree 2,
tweede verdieping, lokaal 2 te Zevenaar bij
Yogapraktijk Emmerink. De lessen worden
verzorgd door Zhineng Qigong instructrice
Elly van Brakel-Emmerink. Lestijden dinsdag
avond van 18.30-19.45 en van 20.00-21.15
uur en vrijdagochtend van 9.00- 10.15 uur en
van 10.30-11.45 uur. Aanmelden via
E info@shiatsupraktijkbergh.nl of
T 06 3032 8153.
Yoga
Op vertoon van uw GelrePas ontvangt u naast
een gratis proefles tot 50% korting op
yogalessen. Kijk voor de deelnemende
yoga-aanbieders op www.gelrepas.nl onder
Ontspanning.

Muziekcafé De Lantaern Zevenaar,
Hoge Bongert 3 Zevenaar (locatie
Caleidoz)
Iedere zaterdagavond is er vanaf 21.00 uur
livemuziek in Muziekcafé De Lantaern.
Afwisselend organiseert De Lantaern Open
Podium en concertavonden. De Open Podium
avonden zijn gratis toegankelijk. Op vertoon
van je GelrePas zijn de concertavonden te
bezoeken met 50% korting op de entree.
• 09-09 Dwayne Verheyden & The
Texmexplosion - Gelrepasprijs € 7,50
• 23-09 Dubbelconcert Daithi Rua en
Wilson - Gelrepasprijs € 4,00
• 07-10 Marion Fleetwood en Cregg Cave
- Gelrepasprijs € 6,00
• 21-10 Tuesday Moon - Gelrepasprijs
€ 2,50
• 28-10 Gerry Colvin Band - Gelrepasprijs
€ 6,00
Voor uitgebreide informatie over de Open
Podium en concertavonden zie
www.delantaern.nl.
Theater RhederArt Dieren
Schouwburgzaal van Theothorne,
Callunaplein 77. Op vertoon van uw GelrePas
kunnen pashouders voor € 5,00 naar één van
onderstaande voorstellingen. Bij de
kindervoorstellingen bedraagt de
toegangsprijs € 2,50.
Zie ook www.rhederart.nl
• Zaterdag 23 september, 20.00 uur: Enge
Buren met ‘Vreemde Vogels’
(try-out) - muzikaal cabaret
• Zondag 8 oktober, 14.30 uur: Jetty
Mathurin + gasten met ‘De Overdracht’
(try-out) - cabaret
• Zaterdag 28 oktober, 20.00 uur: Jan Rot
met ‘Seks & Drugs & Rot & Roll’ popmuziek
Het Gelders Orkest
Op vertoon van uw GelrePas en tegen
inlevering van coupon 90 kunt u voor
€ 5,00 (2e rang) onderstaand concert
bijwonen. Kaarten zijn te koop aan de kassa
van het Stadstheater (zijkant Stadstheater),
Velperbinnensingel 10. De kassa is geopend
van woensdag t/m zaterdag van 13.00 - 17.00
uur. Reserveren is niet mogelijk.
Kijk voor meer informatie op
www.arnhemsepodia.nl
• De spin die veel scheetjes laat,
familievoorstelling
Met Filemon Wesselink als verteller
Zondag 8 oktober, Musis, aanvang 15.00
uur. Instrumententuin vanaf 14.00 uur.

Het Wilde Oosten festivalavond

Theater aan de Rijn, Rijnstraat 42
Arnhem.
Op vertoon van je GelrePas kun je voor € 5,00
naar één van onderstaande voorstellingen.
Reserveren is mogelijk via
publiciteit@theateraanderijn.nl
Zie voor uitgebreide info
www.theateraanderijn.nl
• Aankomst van de Titanic - Freek Vielen /
	De Nieuwe Oost
woensdag 13, donderdag 14, vrijdag 15,
zaterdag 16 september om 20.00 uur en
zondag 17 september om 15.00 uur.
• Het Wilde Oosten festivalavond 	De Nieuwe Oost
donderdag 28 september om 20.00 uur.
• Dance Flavours performance night /
Arnhemse Meisjes - News Seeds en
Generale Oost

maandag 9 oktober om 20.00 uur
• TUTORIAL the art of living 	Eva Line de Boer
vrijdag 13 oktober om 20.00 uur.
Toneelgroep Oostpool
U kunt op vertoon van uw GelrePas voor
€ 3,00 (met uitzondering van premières) naar
onderstaande voorstellingen.
Kaarten verkrijgbaar via
publiciteit@toneelgroepoostpool.nl of op de
dag/avond zelf vanaf een uur voor aanvang
aan de kassa van Huis Oostpool, Nieuwstraat
58, Arnhem. Voor meer informatie zie
www.toneelgroepoostpool.nl
• Toneelgroep Oostpool - Kinderen van
Judas
10 t/m 13 oktober en van
17 t/m 21 oktober.

Kinderen van Judas

foto: Krista van der Niet

FILM, MUZIEK,
THEATER EN
CONCERT

Posttheater
Op vertoon uw GelrePas en inlevering van
coupon 7, 8, 9, 10 of 11 kunt u voor € 6,00
een voorstelling naar keuze bijwonen.
Kaarten zijn reeds aan het begin van het
seizoen aan de kassa van het Posttheater
verkrijgbaar, tussen 19.30 en 20.15 uur op
voorstellingsavonden. Het kan voorkomen dat
bepaalde voorstellingen al zijn uitverkocht, zie
hiervoor www.posttheater.nl U kunt ook
on-line bestellen via www.posttheater.nl
U betaalt dan wel het volle tarief. Op de avond
van de voorstelling krijgt u op vertoon van uw
GelrePas en tegen inlevering van de coupon
het verschil terug. Aanvang voorstellingen
20.30 uur (tenzij anders vermeld). U vindt het
Posttheater aan de Rosendaalsestraat 27
(achter station Velperpoort).

Sara Kroos

19
Matroesjka

22

23
23
27
29
30
Dolf Jansen & Louise Korthals

Oktober 2017
04

September
06
01 en 02 Cabaret
Guido Weijers, De Oudejaarsconference
2017 (try-out)
13
Lezing, workshop, debat &
cabaretvoorstelling
Club Cabaret met o.a. Pieter Derks,
aanvang 15.00 uur, dag- en
avondprogramma
15 Cabaret
TRYO, Trio comedians try-outen (met
o.a. Johan Goossens en De Blonde
Jongens & Tim).
20 Cabaret
Dolf Jansen & Louise Korthals,
Omdat we het waard zijn - Oudejaars
2017 (try-out)

Cabaret
Patrick Nederkoorn, Het komt nu wel
heel dichtbij
Cabaret
De Partizanen, Welkom in Partizanië
Hans Witjes, De gitarist, Kleine Zaal - op
basis verhuur, aanvang 14.30 uur
Cabaret
Sara Kroos, Zonder verdoving (try-out)
Cabaret
Cabaretteketet
Ton Kas, Kakmaker (try-out)

07
07

13
13
14
15

Theaterconcert/Kleinkunst
De Andersons (en gast),
Hier Dooft Niets
Cabaret
Youp van ‘t Hek, Een vloek en een zucht
- Oudejaarsconference 2017 (try-out)
Cabaret
Matroesjka, Brainwash (try-out)
Cabaret
Benjamin van der Velden, Ik Ben, Kleine
Zaal
Cabaret
Fabian Franciscus, Vlafeest
Comedy
Arnhem Lacht, Kleine Zaal
Comedy
Comedy Night, Comedy Parade
Sprookjesfestival
Theater De Winter, Reusachtig Cool
(4+), aanvang 15.00 uur

Cabaret
Frank van Pamelen, Jan J. Pieterse en
John Schleipen, Talk
20   Cabaret
Veldhuis & Kemper, Geloof ons nou
maar (try-out)
20 Cabaret
Johan Fretz, De Zachtmoedige Radicaal,
Kleine Zaal
21 Cabaret
Op Sterk Water, Hotel
25 Cabaret
Amsterdam Kleinkunst Festival,
Finalistentournee 2017
27 Cabaret
Katinka Polderman, Polderman tiert
welig (reprise)
27 Cabaret
Margriet Bolding, Het gras bij de buren,
Kleine Zaal
28 Cabaret
Javier Guzman, Ga-Bie-Jer

Margriet Bolding

Lenette van Dongen e.a.
Stadstheater
Op vertoon van uw GelrePas en tegen
inlevering van coupon 91 kunt u naar één van
onderstaande voorstellingen. Kaarten zijn te
koop aan de kassa van het Stadstheater (zijkant
Stadstheater), Velperbinnensingel 10. De kassa
is geopend van woensdag t/m zaterdag van
13.00 - 17.00 uur. Reserveren is niet mogelijk.
Op de dag van de voorstelling moet u ook bij
de ingang uw GelrePas 2017 tonen. Zonder
GelrePas 2017 heeft u geen toegang. Tenzij
anders vermeld, heeft u de keuze uit de
entreeprijzen € 12,00 1e rang (indien
beschikbaar) of € 7,00 2e rang. De prijzen zijn
inclusief een consumptie en gebruik
garderobe. Voor uitgebreide info zie
www.arnhemsepodia.nl
Filmhuis Zevenaar,
hét filmhuis van de Liemers
Filmhuis Zevenaar, de Wittenburgstraat 14
(0316) 344 250. Op vertoon van je GelrePas
krijg je 50% korting op de entree. Zie voor
programma en info www.filmhuiszevenaar.nl

Introdans, MÉDITERRANÉE

Filmhuis Oosterbeek
Filmhuis Oosterbeek is een gezellige en knusse
bioscoop gelegen aan de Weverstraat 83.
Reserveren via de website
www.filmhuisoosterbeek.nl is verplicht.
Hier vindt u ook de agenda en de tijden van de
voorstellingen. Op vertoon van je GelrePas krijg
je € 4,00 korting op het bijwonen van de film
waarvoor je hebt gereserveerd. Er zijn ook
kindervoorstellingen.
Filmhuis Dieren
Filmhuis Dieren is gelegen in Theothorne te
Dieren. Op vertoon van je GelrePas kun je een
voorstelling naar keuze bijwonen voor slechts
€ 2,50. Kijk voor de agenda op
www.filmhuisdieren.nl
September
• Orkest van de Achttiende Eeuw, Pires &
Khachatourian spelen Beethoven
Maandag 11 september. Musis, Parkzaal,
20.00 uur
• Introdans, MÉDITERRANÉE
Vrijdag 22 en zaterdag 23 september,
Stadstheater, Grote Zaal, 20.15 uur
• Toneelgroep Oostpool | The Intelligent
Homosexual’s Guide to Capitalism and
Socialism with a Key to the Scriptures or
iHo
Donderdag 28 t/m zaterdag 30 september,
Stadstheater, Grote Zaal, 19.30 uur
Oktober		
• Henning Kraggerud & Kathryn Stott,
Vioolsonates van Grieg
Maandag 2 oktober, Musis, Parkzaal, 20.00
uur
• Toneelgroep Amsterdam, Medea
Zaterdag 7 oktober, Stadstheater, Grote
Zaal, 20.15 uur
• Lenette van Dongen e.a., VAMOS!
Dinsdag 17 en woensdag 18oktober,
Stadstheater, Grote Zaal, 20.15 uur
• Jeroen Spitzenberger, Johanna ter Steege
en Clairy Polak | Terror

Zaterdag 21 oktober, Stadstheater, Grote
Zaal, 20.15 uur
• Janouk Kelderman, Stijn Mac Gillavry,
Michael van Hoorne, Esther van Santen
e.a. | Hans & Grietje de musical (4+)
Zondag 22 oktober, Stadstheater, Grote
Zaal, 14.30 uur
• Orkater en Amsterdamse Bostheater
i.s.m. K.O. Brass en Stadsschouwburg
Amsterdam | Julius Caesar
Donderdag 26 oktober, Stadstheater, Grote
Zaal, 20.15 uur
• Naturally 7, On Tour 2017
Zaterdag 28 oktober, Musis, Parkzaal, 20.00
uur
Filmhuis Duiven, ‘Bij Bert’
Op vertoon van je GelrePas gratis toegang tot
een voorstelling in het Filmhuis ‘Bij Bert’ in
cultuurcentrum de Ogtent, Remigiusplein 9.
Bioscoop Movie Unlimited, Markt 8,
Zevenaar
Op vertoon van je GelrePas en tegen inlevering
van coupon 20 kun je voor slechts € 30,00 een
zes-bezoeken-kaart aanschaffen.

Focus Filmtheater aan de
Korenmarkt
GelrePashouders kunnen op vertoon van hun
GelrePas en tegen inlevering van coupon 76
voor € 4,00 naar een voorstelling in Focus
Filmtheater. Deze aanbieding geldt niet in
combinatie met andere aanbiedingen en is niet
geldig op de vrijdag, zaterdag, zondag en op
erkende feestdagen. Kinderen tot 12 jaar
kunnen op vertoon van hun GelrePas en tegen
inlevering van coupon 77 op de zaterdag of
zondag voor € 3,00 naar een kinderfilm.
Voor programma en reserveren zie
www.focusarnhem.nl Aan de kassa dien je
direct te melden dat je in het bezit bent van de
GelrePas.
Open Podium Huis van Puck
Elke derde vrijdag van de maand is er een Open
Podium in Huis van Puck. Tijdens het Open
Podium treedt een bonte verzameling aan
acteurs, cabaretiers, dansers, dichters en
muzikanten op. Wie dat zijn, is elke maand
verschillend en blijft een verrassing. Op vertoon
van je Gelrepas krijg je € 3,00 korting op de
toegangsprijs van € 6,00. Huis van Puck,
Klarendalseweg 193 Arnhem,
T (026) 351 0510 www.huisvanpuck.nl

CURSUSSEN
Cultuurbedrijf RiQQ,
gemeente Rheden
Cursussen voor kinderen, jongeren en
volwassenen: bootcamp notenlezen, muziek,
zang, beeldende kunst, nieuwe media, theater,
literatuur, koren en ensembles op diverse
locaties in Brummen, Doesburg, Eerbeek,
Dieren en Velp. Deze voorziening maakt deel
uit van de maximale vergoeding bij muziek-,
dans- zang- en acteerles (zie onder Cultuur).
Meer info op www.riqq-rheden.nl
T (0313) 415 603, info@riqq-rheden.nl
Stichting Creatief Collectief Elst
Op vertoon van uw GelrePas 50% korting op
één cursus naar keuze zoals tekenen,
schilderen, beeldhouwen, mozaïeken en
keramiek. De cursussen worden gegeven in De
Wieken, Prinses Irenestraat 49, Elst.
T 06 1737 5978/ (0481) 377 434
www.creatiefcollectiefelst.nl

korting op de jaarcontributie. De materialen
zijn hierbij inbegrepen. Interesse?
Contactpersoon Lène Schetters
T (0481) 372 072
E fortefit@fortewelzijn.nl of kijk op
www.fortewelzijn.nl
Ontmoetingscentrum De Paperclip,
Eiberstraat 14, Velp
Op vertoon van uw GelrePas krijgt u één keer
per jaar 50% korting op één activiteit én op
één workshop of cursus naar keuze. Kijk voor
het programma op www.paperclipvelp.nl of
breng eens een bezoek aan dit gezellige
ontmoetingscentrum. De koffie staat voor u
klaar. T (026) 364 0366
Stichting Kreatieve Kring
Westervoort
Op vertoon van uw GelrePas krijgt u éénmaal
per jaar 50% korting op een cursus naar keuze.
Kreatieve Kring Westervoort is gevestigd in
Kulturhus De Nieuwhof, Rivierweg 1 te
Westervoort.
Zie www.kreatievekringwestervoort.info

D3rdeVerdieping (voorheen
Stadspastoraat Arnhem)
D3rde Verdieping is gevestigd in Rozet,
Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem. Er worden
allerlei cursussen en workshops gegeven. Op
vertoon van uw GelrePas en tegen inlevering
van coupon 16 kunt u met 25% korting
deelnemen aan alle cursussen en workshops.
Geopend maandag t/m vrijdag, van 10.00 tot
14.00 uur. Bestel het programma
T (026) 351 3185 of
E info@d3rdeverdieping.nl
Zie www.d3rdeverdieping.nl
Wijkcentrum Vrehoek
U krijgt op vertoon van uw GelrePas 50%
korting op een cursus bij wijkcentrum Vrehoek,
Slochterenweg 27. Contactpersoon mevr.
M. van Streun, T (026) 323 4883.
Wijkvereniging Elderveld
Op vertoon van uw GelrePas krijgt u, op
maximaal 2 cursussen, 50% korting op de
cursusprijs. Informatie: mevr. R. Huls,
Wijkvereniging Elderveld, Leimuidenplaats
22a, 6843 HG Arnhem, T (026) 381 0798.
Stichting Prisma, Immerloo
Op een cursus bij Stichting Prisma,
Eimerssingel-Oost 266, Arnhem krijgt u op,
vertoon van uw GelrePas, 50% korting op de
cursusprijs. Contactpersoon is de heer
H. Koubaa, T (026) 321 7131.

Forte Welzijn, computercursussen
Forte Welzijn organiseert diverse computer
cursussen. Op vertoon van uw GelrePas krijgt u
50% korting op maximaal twee cursussen. Het
aanbod varieert van het leren werken met
Windows tot het leren omgaan met uw iPad of
Android-tablet. Voor de computercursussen
zijn laptops aanwezig en voor de tablet
cursussen (iPad of Android) neemt u uw eigen
tablet mee. Contactpersoon Koos de Bondt
T (0481) 482 042
E computer.fortefit@fortewelzijn.nl
Meer info vindt u op www.fortewelzijn.nl
Forte Welzijn Overbetuwe, 50+ Club Creatief
In de Liefkenshoek, Hyacintenstraat 23 te
Heteren worden iedere vrijdag van 13.3015.30 uur onder deskundige begeleiding leuke
creaties gemaakt zoals kaarten en mozaïeken.
Op vertoon van uw GelrePas krijgt u 50%

Volksuniversiteit Arnhem
Op vertoon van uw GelrePas en bij inlevering
van coupon 1 krijgt u 50% korting op één
cursus of activiteit naar keuze uit het
cursusprogramma 2016-2017 van de
Volksuniversiteit Arnhem.
Zie www.volksuniversiteit.nl/arnhem
Volksuniversiteit Zevenaar
Op vertoon van uw GelrePas en bij inlevering
van coupon 1 krijgt u 50% korting op één
cursus/activiteit naar keuze uit het
cursusprogramma 2016-2017 van
Volksuniversiteit Zevenaar. Kijk op
www.vuzevenaar.nl voor het hele
cursusaanbod.

Mediatrefpunten Arnhem:
Computercursus en internet
Voordelige computercursussen volgen in één
van de Mediatrefpunten in Arnhem en een
aantal uren gratis gebruik maken van het
internetcafé. U betaalt op vertoon van uw
Gelrepas en bij inlevering van coupon 30 of
31 € 25,00 voor een cursus. De coupons 32 of
33 gelden bij het gebruik van het internetcafé.
U betaalt slechts € 5,00 voor 10 uur
internetten. U vindt de Mediatrefpunten in de
Gaanderij in Arnhem-zuid T (026) 381 0265,
De Spil in Malburgen T (026) 321 7606 en
MFC De Wetering in de Geitenkamp
T (026) 377 2020. Op vertoon van uw
GelrePas kunt aan maximaal twee blokken van
drie lessen (drie dagdelen) deelnemen aan de
cursus Excel, Word, Skype en tabletgebruik.
U krijgt 50% korting en betaalt slechts € 15,00
per blok van drie lessen. Deze cursus wordt
alleen gegeven in de Gaanderij in Arnhemzuid.
De Helling
Houtbewerken, beelden maken, sieraden
maken, glas in lood/tiffany, boekbinden,
computergebruik, etc. Voor vaklui en
hobbyisten. U krijgt op vertoon van uw
GelrePas en bij inlevering van coupon 22 50%
op één activiteit naar keuze. U vindt De Helling
aan de Rozenstaat 49, Arnhem, zijstraat van de
Amsterdamseweg ter hoogte van het
Veilinghuis Derksen. Openingstijden ma. t/m
vr. van 9.00-16.00 uur. T (026) 442 0675.
Contactpersoon is dhr. J. Veldman.
Zie www.dehelling-arnhem.nl

CULTUUR
Zang-, dans-, acteer-, muzieklessen,
lidmaatschap muziekvereniging, fanfare,
zangkoor en nog veel meer GelrePashouders
kunnen op vertoon van hun GelrePas per
(cursus)jaar deelnemen aan maximaal één
cursus/activiteit, waarbij de hieronder
vermelde maximale vergoeding geldt. Voor
pashouders tot 18 jaar wordt, na aftrek van de
eigen bijdrage van 10% van de cursusprijs,
maximaal € 405,00 per (cursus)jaar vergoed.
Voor pashouders vanaf 18 jaar wordt, na aftrek
van de eigen bijdrage van 10% van de
cursusprijs, 50% van het restant vergoed met
een maximum van € 185,00 per (cursus)jaar.
De cursus/activiteit kan o.a. worden gevolgd
bij onderstaande instanties/docenten. De
maximale vergoedingen gelden ook bij
verschuldigde contributie van het lidmaat
schap van een muziekkorps of zangkoor.
Kijk voor alle cultuuraanbieders op
www.gelrepas.nl onder Cultuur.

SPORT
Skeeleren en schaatsen in Arnhem.
Deze activiteit maakt deel uit van ‘Contributie
sportverening/sportinstantie’, waarbij
maximale vergoedingen gelden.
Het skeelerseizoen is begonnen bij Schaats- en
Skeelertrainingsgroep Rijn-IJssel bij het
sportpark Schuytgraaf. Elke woensdag van
16.00 - 17.00 uur voor de jeugd. En elke
donderdag van 20.00 - 21.00 uur worden er
trainingen gegeven. Daarnaast is er familieskaten op de zondagmorgen van 10.00 11.00 uur. Kom gerust eens kijken of meedoen,
een proefles kost niets. In oktober als het te
koud en nat wordt om te skeeleren houden de
lessen op en gaan we schaatsen.
Voor houders van de GelrePas t/m 18 jaar is
deelname geheel gratis. Daarnaast heb je als

lid gratis toegang tot de schaatsbaan. Als het
koud genoeg wordt de skeelerbaan omge
toverd tot schaatsbaan. Voor meer informatie
kijk op www.stgrijnijssel.nl
Facebook – ijsbaan schuytgraaf of bel
F.Heerholtz T (026) 446 1223.
Uniek Sporten
Uniek Sporten is hét loket op
het gebied van aangepast
sporten in de regio Arnhem. De
samenwerkende gemeentes
willen als onderdeel van Uniek
Sporten iedereen met een beperking in de
regio aan het bewegen krijgen. Heb jij een
beperking en wil je graag sporten?
Mogelijk vraag je je af wat de mogelijkheden
zijn en of er een sport bij zit die jij zou kunnen
beoefenen. Misschien wil je een sportadvies of
zit je met vragen rondom financiële
ondersteuning.
Meer informatie?
Contactpersoon Mike Splithof
T (026) 352 3850
E m.splithof@unieksporten.nl
Daarnaast is veel informatie te vinden op
www.unieksporten.nl

Korting op zwemactiviteiten in de
Helster te Elst, Drie Essen te Zetten,
de Dumpel te Velp, Rhienderoord
te Brummen, De Grote Koppel/
Valkenhuizen te Arnhem, Aquarijn in
Renkum, het Lentebad in Zevenaar,
Akwaak in Duiven en zwembad
Oosterbeek
Op vertoon van uw GelrePas en tegen
inlevering van:
coupon 3, 50% korting op de kosten van een
zwemjaarabonnement. Uitsluitend in De Grote
Koppel/Valkenhuizen, de Dumpel of
Rhienderoord.
coupon 34/35, beide keren 50% korting op
een 10, 11, 12 of 20-badenkaart voor
recreatief zwemmen (aanbod verschilt per
zwembad).
coupon 36/37, beide keren 50% korting op
een 10-, 11- of 12-badenkaart voor
doelgroepzwemmen. Geldt ook voor Meer
Bewegen voor Ouderen in het Lentebad
Zevenaar en in zwembad Oosterbeek.
coupon 38/39, 50% korting op een
12-badenkaart voor revalidatiezwemmen of
Hart in Beweging, alleen op vrijdag.
Uitsluitend in de Grote Koppel, Valkenhuizen
en Rhienderoord
coupon 40/41, 50% korting op een
12-badenkaart ouder- en kindzwemmen. De
dagen waarop verschillen per zwembad,
informeer er dus naar!! Uitsluitend in de Grote
Koppel, Valkenhuizen, Rhienderoord, op een
10 badenkaart bij zwembad Oosterbeek en op
een 14-badenkaart bij De Helster. Bij Aquarijn
valt dit onder doelgroepzwemmen (zie
coupon 36/37).
Bij Akwaak Duiven gelden deze coupons voor
baby/peuter survivalessen (50% korting op
twee keer een maandabonnement).
coupon 42/43, beide keren 50% korting op
een 12-badenkaart bewegen in het water voor
allochtone dames. Uitsluitend in De Grote
Koppel en Rhienderoord
coupon 44, éénmaal 50% korting op de
aanschaf van een 25-badenkaart voor
recreatief zwemmen in de Helster of bij
Aquarijn of een 3-maandenkaart in zwembad
Drie Essen.
coupon 45, éénmaal 50% korting op de
aanschaf van een 25-badenkaart in Aquarijn
voor doelgroepzwemmen.
coupon 51/52, 50% korting op twee keer een
12-badenkaart aqua-activiteiten
(aquajogging, aquarobics en aquafitness
senioren) in het Lentebad Zevenaar.
50% Korting een kwartaalabonnement in
zwembad Oosterbeek en twee keer een
maandabonnement bij Akwaak Duiven.
Discozwemmen Zevenaar, 50% korting op
vertoon van je GelrePas.

Contributie (sportvereniging/instelling of zwemles) en
voorwaarden
Voor pashouders tot 18 jaar wordt maximaal
€ 225,00 per jaar van ten hoogste één sport
lidmaatschap vergoed. Pashouders van 18 jaar
en ouder hebben recht op een vergoeding
van 50% van de jaarcontributie. De maximale
vergoeding hierbij bedraagt € 225,00 en geldt
voor ten hoogste één sportlidmaatschap.
Men dient minimaal een jaar lid te blijven en
de contributie wordt rechtsreeks overgemaakt
aan de sportinstantie. Benieuwd waar u zoal
kunt sporten in Arnhem? Kijk dan eens op
www.sportinarnhem.nl
De meeste sportverenigingen/-instellingen in
uw omgeving zijn bekend met de GelrePas.
Vraag dit echter wel altijd na bij de vereniging
of instelling waar u wilt gaan sporten.

Zwemles
Voor zwemles kunt u bij sommige zwembaden
zelf terecht of anders via het lidmaatschap van
een zwemvereniging. Informeer hiernaar bij
het zwembad van uw keuze. Zwemles voor
kinderen met een beperking wordt gegeven in
de Grote Koppel en Valkenhuizen te Arnhem
en wordt net als de overige zwemlessen
aangemerkt als het lidmaatschap van een
sportvereniging, hetgeen valt onder het
maximaal te vergoeden bedrag per jaar. Zie
onder ‘Contributie sportvereniging/-instelling
of zwemles’.
Forte Welzijn Overbetuwe,
Bewegen en Sport
Forte Welzijn Overbetuwe organiseert diverse
bewegingsactiviteiten op locaties in Elst, Driel,
Herveld, Heteren, Oosterhout en Zetten.
Op vertoon van uw GelrePas krijgt u € 50,00
korting op één activiteit naar keuze. U kunt
kiezen uit yoga voor 50-plussers, Meer
Bewegen voor Ouderen, Seniorengym en
-sport, Dynamic tennis, Bewegen op muziek of
Linedance. Moeilijk om een keuze te maken?
Wilt u meer info over waar de activiteiten
plaatsvinden, op welke dagen en tijdstippen?
Contactpersoon is Nelle Beckering
T (0481) 840 708
E fortefit@fortewelzijn.nl of kijk op
www.fortewelzijn.nl en klik op Overbetuwe.
Jeugdinstuiven
Voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar zijn er op de
woensdag- en vrijdagmiddagen jeugd
instuiven. Op vertoon van je GelrePas kun je
gratis deelnemen aan de activiteiten.
Woensdagmiddag in sport- en ontmoetings
centrum de Laar-West, sporthal Kermisland en
Multi Functioneel Centrum Presikhaven,
aanvang 13.30 uur. Vrijdagmiddag in sporthal
Klarendal van 16.00-17.00 uur. Voor meer
informatie kun je terecht bij de afdeling
SportService Arnhem, T (026) 377 5757.

Sportkleding (kledingbon)
Wanneer de contributie lager is dan € 225,00
per jaar en je bent jonger dan 18 jaar dan heb
je recht op een kledingbon om sportkleding
aan te schaffen. De waarde van deze bon
bedraagt minimaal € 10,00 en maximaal
€ 75,00 en is afhankelijk van de hoogte van de
contributie. Je krijgt de bon toegestuurd nadat
de sportinstantie de contributie bij de GelrePas
heeft gedeclareerd.
De Sportkaart, kies uit meer dan
20 sporten 
Wil je gaan sporten, maar weet je nog niet
welke tak van sport? Of wil je van sport
veranderen? Met de Sportkaart heb je de keuze
uit meer dan 20 sporten bij 11 verschillende
sportaanbieders in Arnhem en Elst. Kijk op
www.bewegeninarnhem.nl voor het aanbod
en de voorwaarden. De sportkaart is voor
iedereen van 18 jaar en ouder en het
lidmaatschap kost voor houders van de
GelrePas slechts € 9,95 per maand. De
tegemoetkoming in de kosten van de
sportkaart maakt deel uit van de maximale
vergoeding van de contributie bij een
sportlidmaatschap. Ook dezelfde voorwaarden
gelden hierbij.

Seniorensport in Arnhem, zie ook bij
Forte Welzijn Overbetuwe.
Al op leeftijd maar toch zin om te gaan
sporten? Maak een keuze uit de diverse
mogelijkheden die het Sportbedrijf Arnhem,
onder leiding van deskundige docenten, voor
u organiseren. Informatie en of brochure zijn
verkrijgbaar bij Seniorensport van het
Sportbedrijf Arnhem (026) 377 4928.
Op vertoon van uw GelrePas heeft u recht op
een korting van € 50,00 per jaar.

