


gebeurt het
In Nissewaard kan volop gesport worden. Buiten en binnen, jong en oud, 
in teamverband en individueel. Vanzelfsprekend! We hebben ook 
allemaal tijdelijk ervaren hoe het is als je niet kunt of mag sporten. Een 
extra stimulans om iedereen in beweging te krijgen en alle inwoners 
kennis te laten maken met het sport- en vrijetijdsaanbod. 

Met High Five als basis hebben zes werkgroepen belangrijke themaÕs 
uitgewerkt in een Lokaal Sportakkoord: Vitaal aanbod, Inclusief Sporten, 
Veilig Sportklimaat, Armoede & Sport, Onderwijs & Bewegen en Topsport. 
Samen maken wij ons sterk voor een breed aanbod van 
toekomstbestendige verenigingen. 

Eensgezind werken we aan sportieve kernwaarden: leuk, veilig, eerlijk, 
zorgeloos. Bewegen en denksport, vrije tijd en cultuur, jeugd, 
volwassenen, een leven lang. Er is heel veel mogelijk, voor alle denkbare 
doelgroepen, voor ieder wat wils.  
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De Rotterdampas is er om mensen te motiveren, leuke dingen te doen en van het 
leven te genieten. Met de Rotterdampas word je op ideeën gebracht en worden 
drempels om attracties te bezoeken verlaagd. Je ontvangt gratis toegang of hoge 
kortingen. Jaarlijks biedt de Rotterdampas meer dan 750 acties aan. Het pasjaar 
loopt van 1 maart tot en met 28 februari. De Rotterdampas is voor iedereen te 
koop. Je ontvangt met de pas 25 euro korting op een lidmaatschap bij 
verschillende verenigingen. Bij deze organisaties staat een icoontje van de 
Rotterdampas. Let op: Deze korting is alleen geldig als je de Rotterdampas hebt. 
Kijk voor alle kortingen en gratis uitjes op www.rotterdampas.nl 

Rotterdampas voor mensen met een minimum inkomen
Vanaf 1 maart 2020 sluit ook gemeente Nissewaard als deelnemende gemeente 
aan. Hierdoor kunnen inwoners met een minimuminkomen de Rotterdampas 
tegen een gereduceerd tarief bestellen. Meer informatie op 
www.nissewaard.nl/rotterdampas.

Activiteiten die je kunt doen als je er de tijd voor neemt.
Maar wat nou als je er het geld niet voor hebt?



Speciaal voor kinderen
Het is voor alle kinderen fijn en belangrijk om te kunnen sporten, een zwemdiploma 
te behalen, een muziekinstrument te spelen of om lid te worden van een vereniging. 
Kortom alle kinderen zijn welkom! Ook als ouders of verzorgers een laag inkomen 
hebben. De gemeente Nissewaard, Leergeld Voorne-Putten en Jeugdfonds Sport en 
Cultuur werken samen om alle kinderen te bereiken. Het geld wat beschikbaar 
wordt gesteld is bedoeld voor sport-, muziek-, of tekenles voor kinderen. De 
bijdrage wordt aan de sportclub of vereniging betaald. De fondsen zijn bestemd 
voor kinderen van 4 t/m 17 jaar uit gezinnen met een besteedbaar inkomen tussen 
de 120% en 150% van de bijstandsnorm. Kijk op nissewaard.nl/kinderfondsen.





















FOTOGRAFIE
Fotoclub 
Spijkenisse

Blijven ontwikkelen in fotografie

Bij Fotoclub Spijkenisse wordt kennis en 
ervaring gedeeld door theorie en praktijk 
met elkaar af te wisselen. Zij bieden aan hun 
leden diverse activiteiten om met zoveel 
mogelijk soorten fotografie kennis te maken. 

Dorpshuis Hekelingen
Lede 13 
3209 AB Hekelingen*

www.fotoclub-spijkenisse.com
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HISTORIE
Historische 
Vereniging

Zuytland

De historie van Sland

Historische Vereniging Zuytland houdt 
de historie van Zuidland in stand door het 
tentoonstellen van gebruiksartikelen, foto’s, 
boeken en een maquette in het Blushûs. 
Kom eens een kijkje nemen. Actuele 
bezoektijden staan op de website.

www.zuytlant.nl

Blushûs
Willemstraat 3a

3214 CZ Zuidland
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HISTORIE
Stichting Oud 
Geervliet

Ontdek de rijke stadshistorie Geervliet

Stichting Oud-Geervliet beheert het 
Museum Stadhuis Geervliet in het voormalig 
stadhuis en organiseert stadswandelingen. 
Bezoek de raadzaal met wapenborden 
uit het Hof van Putten en de kerk met het 
praalgraf van Nicolaas van Putten.

www.oudgeervliet.nl
FB: StichtingOudGeervliet

Museum stadhuis  
Geervliet
Kaaistraat 2
3211 AP Geervleit
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HISTORIE
Vereniging

Historisch 
Spijkenisse

Rondleiding door Oud Spijkenisse

Historisch Spijkenisse begeleidt 
wandelingen voor scholen en groepen. 
Bezoek de museumgroentewinkel ‘Mak uit 
de jaren 50’, de oude begraafplaats en de 
Dorpskerk. Alle vragen over de Historie van 
Spijkenisse kunnen gesteld worden!

Geen vaste locatie

www.historischespijkenisse.nl
info@historischspijkenisse.nl

22



KUNST
Regio Art  
Rijnmond

Kunst!

Regio Art Rijnmond is een 
kunstenaarsvereniging met een eigen 
galerie om te bezichtigen. De vereniging 
wil in Nissewaard Kunst onder de inwoners 
brengen door verschillende activiteiten te 
organiseren of hierin te participeren. 

Noordeinde 7
3201 AK Spijkenisse

www.regioartrijnmond.nl
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MULTI
Bibliotheek De  

Boekenberg

Leren, lezen, doen!

De bibliotheek is een kennis- en 
informatiecentrum. Hoewel de vorm van 
de Boekenberg een ode brengt aan het 
boek, vinden bezoekers er ook bergen aan 
andere vormen van kennis, ontspanning en 
verdieping. Bekijk het aanbod op de website.

Markt 40
3201 CZ, Spijkenisse

www.deboekenberg.nl
FB: deboekenberg
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MULTI
Centrum voor 
de Kunsten 
Spijkenisse

Laat je meenemen in de wereld van...

Muziek, dans, theater of beeldende kunst. 
Het CVDKS organiseert en ontwikkelt, 
sámen met inwoners en organisaties in 
Nissewaard, culturele en kunsteducatieve 
activiteiten. Bekijk het cursus & workshop 
aanbod op de website.

Nieuwstraat 83
3201 EE Spijkenisse

www.cvdks.nl
centrumvdkunsten@nissewaard.nl
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MULTI
Zo Blits

Kennis maken met Kunst en Cultuur

Met het cultuurplatform ZoBlits kunnen 
inwoners van Nissewaard op een originele 
en levendige manier kennismaken met 
Kunst en Cultuur. De activiteiten worden 
door en voor inwoners georganiseerd.

CvdK Spijkenisse
Nieuwstraat 83

3201 EE, Spijkenisse

www.zoblits.nl
FB: zoblitsnissewaard
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MUSEA
Back to the  
Sixties

Een feest aan herkenning

Museumwoning Back to the Sixties is 
een compleet ingerichte woning met 
een woonkamer, slaapkamer, hobby en 
werkkamer uit de jaren 60. Een bezoekje 
waard in eigen stad.

Back to the Sixties
Eikenlaan 37A
3203 BG Spijkenisse
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MUSEA
Beeldentuin 

Ravesteyn

Tuin vol kunst

Rond Pinksteren wordt ieder jaar in 
Heenvliet een beeldentuin georganiseerd. 
Gedurende drie weken is er kunst te zien 
op het landgoed. De expositie brengt kunst 
en cultuur op een laagdrempelige manier 
onder de aandacht.

Ruïne Ravesteyn 
Korte Welleweg 1  
3218 AZ Heenvliet

www.beeldentuinravesteyn.nl
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MUSEA
Groentewinkel 
Mak

Museum winkel en woonhuis

De groentewinkel MAK is een winkel 
en woonhuis dat door de gemeente is 
gerestaureerd en teruggebracht tot de 
situatie zoals deze rond 1920 was. Er zijn 
openingstijden, maar ook op afspraak en 
voor groepen is bezoeken mogelijk. 

Museum
Voorstraat 26
3201 BB Spijkenisse

www.groentewinkelmak.nl

29



MUSEA
Oudheidkamer 

Spijkenisse

Waar geschiedenis tot leven komt

De Oudheidkamer is een initiatief van de 
Vereniging Vrienden van Spijkenisse. Je vindt 
er een maquette van het ‘ouwe durp’, je kunt 
er foto’s bezichtigen en het is zelfs mogelijk 
om digitaal foto’s op te zoeken. Ook zijn er 
nog diverse oude werktuigen te zien.

De Boekenberg
Markt 40 

3201 CZ, Spijkenisse

dinsdag en zaterdag
geopend van 11.00 - 16.00
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MUSEA
Ruïne  
Ravesteyn

Gebouwd in 1250

De ruïne ligt op een 5 hectare omgracht 
terrein in de tuin van het voormalige 
Ambachthuis aan het marktplein ten 
zuidwesten van het centrum van Heenvliet. 
Hij is te bezoeken. Voor actuele bezoektijden 
raadpleeg de website. 

Ruïne Ravesteyn
Korte Welleweg 1
3218 AZ Heenvliet

https://kasteelravesteyn.business.site
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MUZIEK - INSTRUMENTAAL
De Kleine 

trompetter

Muziekvereniging

De Kleine trompetter Wilhelmina is een 
muziekvereniging met een Fanfare en 
drumband. ook geven ze na schooltijd 
muziekles (blaas- en slagwerk) aan kinderen.  
Interesse? Neem dan vrijblijvend contact op.

Basisschool  
De Aanwas

Dr. W. Dreesstraat 25
3214 XE Zuidland*

www.kt-w.nl
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MUZIEK - INSTRUMENTAAL
Muziek 
Onderwijs 
Centrum

Muziekschool voor jong en oud

Op het MOC wordt lesgegeven aan 
kinderen, jongeren en volwassenen, door 
gediplomeerde muziekdocenten. Ieder 
met hun eigen visie op het lesgeven, maar 
centraal bij elke docent staat: Het plezier 
beleven in het maken van muziek!

Koningin  
Julianaplein 12b
3201 CH Spijkenisse

www.muziekles-spijkenisse.nl
FB: mocspijkenisse
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MUZIEK - INSTRUMENTAAL
TOGIDO

Tot Ons Genoegen Is Dit Opgericht

Bij muziekvereniging TOGIDO kan je 
een blaasinstrument zoals bijvoorbeeld 
trompet, trombone of saxofoon, of slagwerk 
(trommelen) leren spelen. Het fanfareorkest 
en de tamboergroep treden regelmatig op, 
zoals bij Koningsdag en de avondvierdaagse.

Dorpshuis Hekelingen
Lede 13

3209 AT Hekelingen

www.togidohekelingen.nl
info@togidohekelingen.nl
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MUZIEK - ZANG
Shantykoor  
3x Niks

Gezelligheid & pret voorop!

Het repertoire bestaat uit Nederlandse 
potpourri’s en zeemansliederen, maar 
ook de Engelstalige shanties ontbreken 
uiteraard niet. De liedjes gaan over alles wat 
een zeeman roert, zijn schip, de zee, zware 
stormen, dronkenschap en vrouwen

Repeteren in Heenvliet

www.shantykoor3xniks.nl
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MUZIEK - ZANG
Crossroads

Samen zingen en musiceren

Crossroads is een koor met een enthousiast 
combo. Het koor zingt vooral christelijke 
nummers, maar maken soms ook muzikale 
uitstapjes. Er wordt gezocht naar een mix 
van swingende liederen en ingetogen 
ballads, zowel Engels- als Nederlandstalig.

De Kern
Eikenlaan 2

3203 BK Spijkenisse

www.gospelkoorcrossroads.nl
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MUZIEK - ZANG
Gemengd koor 
Spijkenisse

Gemengd Koor Spijkenisse

Het Gemengd Koor Spijkenisse is een breed 
georiënteerd koor en zingt verschillende 
soorten muziek, waaronder opera en 
musicals. Jaarlijks organiseert het koor een 
eigen concert in Spijkenisse. Altijd al in een 
koor willen zingen? Wees welkom.

Ontmoetingskerk
Koningin  
Wilhelminalaan 1
3201 CJ Spijkenisse

www.gemengdkoorspijkenisse.nl
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MUZIEK - ZANG
Happy Days

Gezellig zingen voor de medemens

Happy Days is een gemengd koor uit 
Spijkenisse met ongeveer veertig leden en 
begeleid door 1 of 2 accordeonisten. Het koor 
zingt bekende Nederlands- en Engelstalige 
nummers uit de jaren ‘60 en ‘70. Op deze 
manier kan iedereen heerlijk meezingen. 

Clubhuis  
Het Kommetje

Hoogwerfsingel 10 
3202 ST Spijkenisse

www.koorhappydays.nl
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MUZIEK - ZANG
Happy  
Together

Musicalkoor

Happy Together is een enthousiast 
vrouwenkoor uit Spijkenisse. Het koor 
bestaat uit ongeveer dertig vrouwen. 
Zij richten zich voornamelijk op film- en 
musicalrepertoire. Rondom Kerst passen zij 
hun repertoire aan met kerstnummers. 

Ontmoetingskerk
Koningin  
Wilhelminalaan 1
3201 CJ Spijkenisse

www.musicalkoorhappytogether.nl
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MUZIEK - ZANG
Rejoice

Interkerkelijk koor Rejoice Zuidland

Dit koor zingt liederen om de evangelie 
van Jezus Christus te verkondigen. Jaarlijks 
verzorgt Rejoice ca. tien medewerkingen in 
kerkdiensten en verzorgingstehuizen met 
goed in het gehoor liggende vierstemmige 
liederen.

Dorpskerk Zuidland
Kerkstraat 8-10

3214 AJ Zuidland

www.rejoicezuidland.nl
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MUZIEK - ZANG
De schorre 
keeltjes

Zingen maakt je blij

Onder dat motto heet ‘De schorre keeltjes’ 
alle leden van harte welkom. De lat ligt niet 
hoog. Het gaat bij dit koor vooral om de 
gezelligheid en het samenzijn. Interesse?

Stichting  
wijkgroep de Akkers
Lenteakker 5a
3206 TB Spijkenisse

bestuur@wijkcentrum-deakkers.nl
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MUZIEK - ZANG
Te deum  

laudamus

vier stemmig

Te deum laudamus is een Christelijke 
Zang en Oratorium Vereniging en heeft 
een vier stemmige koormuziek in het 
klassieke genre. Meer informatie over deze 
vereniging? Kijk eens op hun website.

Ontmoetingskerk 
Koningin  

Wilhelminalaan 1
3201 CJ Spijkenisse

www.tedeumlaudamus.eu
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MUZIEK - ZANG
Jongerenkoor 
Vaya Con Dios

Interkerkelijk Jongerenkoor in Zuidland

De leeftijd varieert van 15 tot en met 25 
jaar. Het koor heeft ongeveer vijftien leden 
en wordt begeleid door een pianist en 
drummer. Wekelijks wordt er gerepeteerd. 
Interesse? Kom eens langs. 

De Drenkwaard
Molendijk 21b
3214 VG Zuidland  

www.vayacondios.nl
info@vayacondios.nl
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MEER ZANG!
Shantykoor Albatros
www.shantyalbatros.nl

Kleinkoor Ars Nova
www.kleinkoorarsnova.nl

Dockyard Mannenkoor
www.dockyardmannenkoor.nl
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MEER ZANG!
Shantykoor Horizon

www.shantykoorhorizon.nl

Popkoor in Between
www.gemengdkoorspijkenisse.nl/popkoor-in-between

Koor Elementair Spijkenisse
www.koor-elementair-spijkenisse.nl
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MEER ZANG!
Het Randstedelijk Mannenkoor
www.randstedelijkmannenkoor.nl

Popkoor Singing Beat
www.popkoorsingingbeat.nl

Dameskoor ‘Sparkling’ uit Heenvliet
www.sparklingkoor.nl

Interkerkelijk Zangkoor The Travellers
www.thetravellers.nl
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THEATER 

1 tot 2 blijspelen per jaar

Toneelvereniging De Dolle Spijker beschikt 
over een eigen toneelvloer en decor met 
attributen en rekwisieten. Ook heeft 
de vereniging de beschikking over een 
professionele licht- en geluidinstallatie. 
Meer? Check de website!

De dolle  
Spijker

Dorpshuis Hekelingen
Lede 13
3209 AT Hekelingen

www.dedollespijker.nl
dedollespijker@live.nl
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THEATER

Kwaliteit én gezelligheid

Musicall Spijkenisse is een groep waarbij 
gezelligheid voorop staat, maar die ook gaat 
voor kwaliteit. Elk jaar verzorgt de stichting 
twee gave voorstellingen. Dat doen zij in 
Theater de Stoep. Benieuwd wanneer? Houd 
de website in de gaten.

Musicall  
Spijkenisse

Wijkcentrum 
NoordWinston

Churchilllaan 227
3202 GN Spijkenisse

www.musciallspijkenisse.nl
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THEATER

Theater voor alle kinderen 

De Speelparasol organiseert kwalitatief 
hoogstaande theatervoorstellingen 
voor kinderen en jongeren in een laag-
drempelige setting. Ga naar de website voor 
reserveren of meedoen.

De  
Speelparasol

Dorpshuis  
Abbenbroek
Kerkplein 7
3216 AK Abbenbroek

www.speelparasol.nl
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THEATER

Het mooiste theater van Nederland

Theater de Stoep is het mooiste theater, 
gelegen in Spijkenisse. Met twee zalen heeft 
het theater genoeg ruimte voor een breed 
aanbod aan voorstellingen en verhuur.De 
programmering is terug te vinden op de 
website. 

Theater de 
Stoep

Theaterplein 1
3201 DH Spijkenisse

www.theaterdestoep.nl
FB: theaterdestoep
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THEATER

Toneel Is Ons Streven

Toneel Is Ons Streven is een klein 
gezeldschap met een gezamelijke passie: 
Toneel. Deze groep organiseert jaarlijks 
een avondvullende theatervoorstelling. 
TIOS is ook te boeken voor allerlei soorten 
evenementen!

Toneelgroep 
TIOS

Wijkcentrum Noord
Winston
Churchilllaan 227
3202 GN Spijkenisse

toneelgroeptios@gmail.com
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 BELEVEN 
De Fluisterboot

Bewust van de waarde van de natuur

Tijdens de rondvaarten krijg je mooie 
verhalen mee over de natuur, het landschap 
en de mensen die er leefden. De elektrisch 
aangedreven fluisterboten laten jong en 
oud de natuur van dichtbij beleven, met 
opstapplaatsen in Zuidland en Spijkenisse.

Noordeinde 93
3201 AK Spijkenisse 

Oude Veerdam 12a
3214 LV Zuidland

www.rondvaart.info
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BELEVEN
De Trotse 
Pauw

Kijk en help mee op de kinderboerderij!

Kinderboerderij De Trotse Pauw ligt in 
het centrumpark van Spijkenisse. Er zijn 
verschillende boerderijdieren te zien. 
Kinderen kunnen de dieren verzorgen en 
meedoen aan verschillende activiteiten, het 
hele jaar door!

Marrewijkpad 101
3201 PK Spijkenisse

www.vriendenvandetrotsepauw.nl
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BELEVEN
Milieu Huis

Achter de geheime deur te vinden

Met het Milieu Huis ontdek je de natuur in 
Nissewaard! Doe mee aan de activiteiten of 
meld je aan voor een training ‘Natuurouders’.  
Zelf aan de slag in je eigen buurt met natuur 
en duurzaamheid? Het Milieu Huis kan je op 
weg helpen hiermee.

Bibliotheek
de Boekenberg

Markt 40
3201 CZ Spijkenisse

milieuhuis@nissewaard.nl
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GROENE VINGERS
De Buurt 
moestuin

Doe mee of adopteer een stukje tuin

Een plek in de buurt waar je kunt tuinieren 
en andere buurtbewoners kunt ontmoeten. 
Groene vingers of juist nog niet? In de 
Buurtmoestuin kun je ontdekken wat 
natuur en tuinieren voor je gemoed kunnen 
doen.

De Buurtmoestuin
Dragondonk 24
3206 EC Spijkenisse

info@samen1.eu
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GROENE VINGERS
Buurttuin de 
Vlinderkreek

Een tuin voor de hele buurt

De vlinderkreek is een fijne, groene 
ontmoetingsplek voor jong en oud. In deze 
buurttuin ontmoeten buurtbewoners elkaar 
tijdens georganiseerde activiteiten zoals 
een knutselmiddag voor kinderen of een 
vrijdagmiddagborrel voor de ouders.

Klokbekerkreek
3206 HD Spijkenisse

info@samen1.eu
FB: Vlinderkreekspikecity
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GROENE VINGERS
Generatie 
Moestuin

Generatie Moestuin

De bewoners uit deze wijk werken al jaren 
hard aan dit mooie initiatief. De moestuin 
brengt buurtbewoners met elkaar in 
contact. Het is een ontmoetingsplek 
voor iedereen! Kijk op de website welke 
activiteiten er plaatsvinden.

Lobeliastraat 
3202 HS Spijkenisse

www.generatiemoestuin.nl
info@generatiemoestuin.nl
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GROENE VINGERS
Van Aardbei Tot 

Zonnebloem

Van Aardbei Tot Zonnebloem voor kids

Ben jij tussen de 7 en 12 jaar en heb je zin 
om je groene vingers uit te proberen? Dat 
kan! Elke donderdag tussen 15.00 – 17.00 
uur. Vanaf de laatste week van maart tot aan 
de herfstvakantie. Er kunnen maximaal 8 
kinderen meedoen, dus meld je aan!

Kindermoestuin
Waterland

Karperveen 155
3205 HA Spijkenisse

bewonersgroepwaterland@gmail.com
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GROENE VINGERS
Tuinbouw-
vereniging
Baljuw

Eten uit eigen tuin!

Tuinieren is voor iedereen. En iedereen is 
vrij om te tuinieren op zijn eigen manier. De 
een verbouwt groente om het hele jaar door 
uit eigen tuin te kunnen eten en de ander 
kweekt mooie bloemen. 

Nieuwe Westdijk 
3204 LC Spijkenisse

www.tuinbouwvereniging-baljuw.nl
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MEER TUINEN!
Tuinvereniging Groenewoud

Natuurvriendelijk te tuinieren met
aandacht voor alles wat er leeft en groeit 

in de omgeving.
www.vtvgroenewoud.nl 

Tuinvereniging Zuidland 
Met voor plant, dier en mens en plezier in groei 

en bloei op de voorgrond staat.
vtvzuidland@gmail.com
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SPELEN
Natuur-
speeltuin
Beverbos

Vies worden mag

Naast het strandje bij de Stompaardse plas 
is het Beverbos te vinden. Hier kunnen 
kinderen van alle leeftijden klimmen, 
balanceren en kruipen. De waterpomp werkt 
op zonne-energie en geeft de kids urenlang 
kliederplezier. Tip: neem schone kleren mee!

Openbare speelplek 
Stompaardsedijk
3212 LV Simonshaven
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SPELEN
Container  

Robbie

Voor én door de buurt

De speelplek is voor iedereen vrij 
toegankelijk. Gedurende het schooljaar is 
container Robbie met mooi weer open. De 
container is tijdens de vakanties extra open. 
Hou de facebook in de gaten voor de leuke 
activiteiten rondom de container!

Openbare speelplek
Frans Halsstraat

3202 EP Spijkenisse

FB: robbiescontainer
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SPELEN
Speeltuin  
Hieperdepiep

(H)ieperdepiep Hoera!

De speeltuin is centraal gelegen in de wijk 
Groenewoud en vrij toegankelijk. Vanuit de 
container worden regelmatig activiteiten 
georganiseerd via Actief in Nissewaard. 
Daarnaast kan je de container ook huren 
voor een kinderfeestje!

Openbare speelplek 
Iepenlaan
3203 XH Spijkenisse

combinatiefunctionaris@nissewaard.nl
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SPELEN
Speeltuin Park 

Braband

Ongestoord en veilig spelen

Veel leerlingen van omliggende basisscholen 
hebben meegewerkt aan het ontwerp.  Er 
zijn veel klim- en klautermogelijkheden, 
een kabelbaan en een kleuterkasteel. Ook 
de natuur en de toegevoegde natuurlijke 
elementen spelen hier een belangrijke rol.

Park Braband
Moezelgaard 16

3206 PH Spijkenisse

FB: speeltuinpark braband
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SPELEN
Speeltuin-
vereniging 
Vlielander

Speelplezier in Zuidland

In deze grote speeltuin in Zuidland kunnen 
kinderen van alle leeftijden plezier maken. Er 
is vanalles te beleven. Daarnaast organiseert 
de vereniging ook activiteiten voor haar 
leden. Denk aan huttenbouwen of een 
lentebingo.

De Vlielander
De Schering 2
3214 AE Zuidland

www.devlielander.nl
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ABBENBROEK

Samen leven is samen beleven

Dorpshuis Abbenbroek is een 
multifunctionele accommodatie waar 
diverse activiteiten plaatsvinden. Denk 
hierbij aan; tafeltennis, bridge, yoga, muziek, 
gymnastiek, fotoclubs, vergaderingen maar 
ook verjaardagen worden er gevierd.

Dorpshuis  
Abbenbroek

Dorpshuis Abbenbroek
Kerkplein 7

3216 AK Abbenbroek

www.dorpshuisabbenbroek.nl
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AKKERS, VRIESLAND, VOGELENZANG 

Wijkgroep de Akkers

Wijkgroep de Akkers is een vereniging 
voor en door bewoners van de Akkers. 
De wijkvereniging organiseert allerlei 
activiteiten waarbij gezelligheid en elkaar 
ontmoeten voorop staat. Kom gerust eens 
langs!

Wijkgroep 
de Akkers

Wijkcentrum
de Akkers
Lenteakker 5A
3206 TB Spijkenisse

www.wijkgroep-deakkers.nl
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HIER! ACTIEF
Konnekt buurtnetwerken Spijkenisse

“Het buurtnetwerk dat de bewoners van Spijkenisse 
Zuidwest aan elkaar verbindt!”

Buurthuiskamer, Lenteakker 5c Spijkenisse
www.konnekt-buurtnetwerken.nl

Bewonersorganisatie Symfonieplein
“Wisselende activiteiten voor jong en oud 

samen met de bewoners/vrijwilligers in de wijk 
Vogelenzang.”

bestuur.symfonieplein@gmail.com
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CENTRUM 

Een wijkcentrum voor iedereen

Wijkgroep ‘t Centrum biedt naailessen 
aan, poppen maken, bridge, handwerk 
en schilderwerk. Daarnaast organiseren 
ze burendag, NL Doet en vele 
kinderactiviteiten. 

Wijkgroep
‘t Centrum

Wijkgroep ‘t Centrum
M.A. de Ruijterstraat 3
3201 CK Spijkenisse
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DE ELEMENTEN

Ontmoetingsplek aan de waterkant

Het BuurTerras is een ontmoetingscentrum 
voor jong en oud, gerund door vrijwiligers. 
Zij organiseren jaarlijks vele activiteiten. 
Daarnaast zorgen zij ook voor vers gekookte 
maaltijden, om uw buren te ontmoeten en 
te groeten.

BuurTerras

BuurTerras
Hongerlandsedijk 1108

3201 LZ Spijkenisse

FB: buurterras
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GEERVLIET 

S.C.C. De Haveling

Deze gemeentelijke accommodatie wordt 
zonder subsidie in stand gehouden door 
de geweldige inzet van verenigingen, 
stichtingen, bedrijven, vrienden en de vele 
vrijwilligers die hier gebruik van maken.

S.C.C.  
De Haveling

De Haveling
Pr. Julianaplein 1
3211 XX Geervliet

info@sgka.nl
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HIER! ACTIEF
Stichting Geervlietse Kern activiteiten

“Het voortbestaan van de gemeenschap bevorderen 
en de leefbaarheid van de gemeenschap zo mogelijk 

verbeteren.” 
info@sgka.nl

Verenigigd Geervliet
www.verenigdgeervliet.nl

Naast het Geervlietse Zomerfeest doen 
ze nog veel meer!
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GROENEWOUD - STERRENKWARTIER

Verbinding in de wijk

Bewonersorganisatie Gilden verbindt de 
bewoners uit de wijk door activiteiten te 
organiseren als koffiemomenten, Nationale 
Burendag, Haloween en het opfleuren van 
de wijk. Ideeën en initiatieven? Geef ze door 
aan de bewonersorganisatie.

Bewoners-
groep
Gildenwijk

Buurthuis
Wagenmaker 14
3201 TL Spijkenisse

beworgigilden@gmail.com
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GROENEWOUD-STERRENKWARTIER

Samen werken aan samen leven

In het wijkcentrum is iedereen gelijk en 
voelt zich dan ook snel thuis. Er vinden 
verschillende activiteiten plaats; darten, 
haken, line-dance, kinderactiviteiten, 
seniorendagen en bingo. Wees welkom!

Wijkgroep  
Groenewoud

Wijkcentrum
Groenewoud

Eikenlaan 88E
3203 BM Spijkenisse

www.wijkgroepgroenewoud.nl
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HEENVLIET!
J.J.C. de Brandspuit Heenvliet

www.debrandspuit.nl

Oranjevereniging Heenvliet
F: oranjeverenigingheenvliet

Ontspannings-Vereniging-Samenwerking Heenvliet
www.ovsheenvliet.nl

Stichting bejaarden sociëteit Heenvliet 
De Nieuwe Sluis, Heenvliet
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HEKELINGEN

Onderkomen en ontmoeten

Dorpshuis Hekelingen is een 
activiteitencentrum wat voor veel 
doeleinden geschikt is. Er wordt van alles 
georganiseerd; muziek-, zang-, en dansles, 
kinderactiviteiten, vergaderingen, feesten, 
trainingen en zelfs toneeluitvoeringen.

Dorpshuis 
Hekelingen

Dorpshuis Hekelingen
Lede 13

3209 AT Hekelingen

www.dorpshuishekelingen.nl
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DE HOEK 

Wij zijn de Hoek

In wijkgebouw de Toekanhoek zijn veel 
verschillende activiteiten, ontstaan uit onder 
andere initiatieven vanuit de wijk. Benieuwd 
wat er te doen is? Hou de facebookpagina 
van Wij zijn de Hoek in de gaten!

Wijkgebouw 
de 
Toekanhoek

Wijkgebouw de
Toekanhoek
3201 PJ Spijkenisse

FB: wijzijndehoek

87



DE KREEK

Wijkvereniging de Kreek

De Kreek is een gezellige wijkvereniging 
met veel verschillende activiteiten 
voor de  bewoners in de wijk. Houd de 
Facebookpagina van de Kreek in de gaten 
wanneer welke activiteit plaatvindt. 

Wijkvereniging
De Kreek

Kreek 123
3206 HK Spijkenisse

www.wijkverenigingdekreek.nl
FB: wijkcentrumdekreek
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MAASWIJK - SCHENKEL  

Tal van activiteiten in de wijk

Wijkvereniging Maaswijk Schenkel bestaat 
al sinds 1990 en telt ongeveer 300 leden. Er 
worden veel activiteiten georganiseerd zoals; 
fotografie, bridge, naaien, handletteren, 
kempo,  klaverjassen, tekenen, ouder peuter 
en een keramiekclub. 

Wijkvereniging
Maaswijk-
schenkel
Maria Rutgers  
Hoitsemastraat 2
3207 EJ Spijkenisse

www.wijkverenigingmaaswijkschenkel.nl
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SCHIEKAMP - HOOGWERF

Divers aanbod in wijkcentrum Noord

In wijkcentrum Noord worden tal van 
activiteiten georganiseerd zoals; bingo, 
country linedance, brei- en haakclub, darten, 
biljarten, kaarten, volksdansen, pergamano, 
naailessen en nog veel meer. Kom gezellig 
langs!

Wijkcentrum 
Noord

Wijkcentrum Noord
Winston

Churchilllaan 227
3202 GN Spijkenisse

www.wijkcentrumnoord.nl
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WATERLAND!
Bewonersorganisatie Waterland

“Activiteiten, jaarlijkse acties, 
burgerinitiatieven en meer!”
www.bewonersgroepwaterland.nl

Stichting Waterland Spijkenisse
“Met elkaar, voor elkaar!” 
www.waterlandspijkenisse.nl

Wijkgroep Waterland 
“Sinds jaar en dag een plek voor jong en oud”

www.wijkgroepwaterland.nl
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ZUIDLAND 
Stichting 

Drenkwaard

Sporten, ontmoeten en uitrusten

Er gebeurt hier veel! Judo, seniorengym, 
volleybal, zaalvoetbal, gymnastiek, 
kickboksen, korfbal, zang en muziek, yoga, 
klaverjassen, stijldansen en dagbesteding. 
Wees welkom!

Multifuntioneel cen-
trum De Drenkwaard

Molendijk 21B
3214  VG Zuidland

www.drenkwaard.nl
info@drenkwaard.nl
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HIER! ACTIEF
Kinderopvang De Bonte Vlinder

“Naast kinderopvang biedt De Bonte Vlinder veel 
vrij toegankelijke activiteiten aan.” 
www.kinderopvangdebontevlinder.nl

Oranjevereniging Zuidland
“Organiseren á la carte: een gevarieerd programma 
met voor iedereen wat leuks. Een lidmaatschap 

levert veel vreugde, voldoening, saamhorigheid en 
solidariteit op voor weinig geld.” 

www.ovzuidland.nl
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OVERAL & ERGENS 
EHBO 

vereniging  
Spijkenisse

Weten wat je moet doen

EHBO vereniging Spijkenisse geeft 
herhalingslessen, maar ook nieuwe 
opleidingen. Je kunt terecht voor; eerste 
hulpverlener, eerste hulp bij kinderen, 
wandel- en sportletsel en evenementen 
zorgverlener. 

Verenigingsgebouw 
Theemsweg 101

3201 LT Spijkenisse

www.ehbo-spijkenisse.nl
info@ehbo-spijkenisse.nl

94



OVERAL & ERGENS
Entrada

Stichting Inloophuis entrada Spijkenisse

Entrada is een inloophuis waar mensen met 
de ziekte kanker en mensen die betrokken 
zijn bij mensen met kanker kunnen 
binnenlopen voor contact met lotgenoten. 
Dat kan zijn in de vorm van een gezellig 
praatje, een kop koffie of een activiteit.

Dorpshuis Abbenbroek
Kerkplein 7
3216 AK Abbenbroek

www.stichtinghoophuisentrada.nl
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OVERAL & ERGENS 
JOZ

De Talenthouse-methodiek in praktijk

Jongeren werken bij JOZ aan hun talenten, 
competenties en vaardigheden. De 
jongerenwerkers ondersteunen jongeren 
terwijl zij zelfstandig taken uitvoeren, zoals 
de programmering en het opzetten van 
activiteiten.

Jongerencentrum 
Westdijk

Westdijk 9
3206 RM Spijkenisse*

www.stichtingjoz.nl
FB & IG: JOZ_Nissewaard
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OVERAL & ERGENS
LHBTI+ 
Nissewaard

Een veilige haven voor iedereen

Het bieden van een veilige haven voor 
mensen die anders dan heteroseksueel of 
cis-gender zijn. Met elkaar organiseren zij 
bijeenkomsten, ontmoetingen, activiteiten 
en een gezellige online community voor de 
LHBTI+ gemeenschap in Nissewaard.

Adres in Spijkenisse 
beschikbaar op 
aanvraag

www.lhbt-nissewaard.nl
FB: LHBT.Nissewaard IG: lhbtnissewaard
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OVERAL & ERGENS 
Stichting 

De Nieuwe 
Brug

Activiteiten de hele week door

De stichting biedt ontspannende activiteiten 
aan mensen met een verstandelijke 
of lichamelijke beperking. Zwemmen, 
dansen, koken, muziek, bowlen, wandelen, 
Kinderclub, bingo, linedance, eetcafe, 
playbackshow & meer!

Stichting
De Nieuwe Brug

MA de Ruijterstraat 7
3201 CK Spijkenisse

www.denieuwebrug.com
FB: denieuwebrug
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OVERAL & ERGENS 
Senioren-
belang 
Nissewaard

Senioren voorop

Senioren belang Nissewaard is opgericht 
om de belangen van senioren in de 
gemeente Nissewaard te behartigen. Naast 
de belangenbehartiging zet de organisatie 
in om het in isolement geraken van onze 
senioren te voorkomen.

Wooncomplex
Puttesteijn
Gorsstraat 5
320 DB Spijkenisse

www.seniorenbelangnissewaard.nl
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OVERAL & ERGENS 
Smallsteps  

kinderopvang

Bewegen voor de kleintjes

Het is wetenschappelijk bewezen dat 
op vroege leeftijd, bewegen goed is om 
de ontwikkeling van de hersenen te 
stimuleren. Beweegkanjers richt zich op 
de basisvaardigheden van bewegen voor 
peuters bij Smallsteps.

BSO Zie Zo
M.R. Hoitsemastraat 2A

3207 EJ Spijkenisse*

www.smallsteps.nl
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OVERAL & ERGENS
Stichting 
Welzijn 
Ouderen

Bewegen en ontmoeten voor 55+

Om lichamelijk in een zo goed mogelijke 
conditie te blijven organiseert de 
SWO een groot aantal verschillende 
bewegingsactiviteiten. Er zijn activiteiten 
voor zowel minder mobiele als fitte senioren. 

Stichting Welzijn
Ouderen
Goudenregenplein 3
3203 BN Spijkenisse*

www.swospijkenisse.nl
FB & IG: SWOSpijkenisse
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OVERAL & ERGENS 
Vrijwilligers 

Academie

Kennis delen is kennis vermenigvuldigen

De Vrijwilligers Academie Nissewaard 
biedt trainingen, lezingen, workshops en 
bijeenkomsten aan voor alle vrijwilligers in 
Nissewaard!

De Boekenberg
Markt 40

3201 CZ Spijkenisse

www.vrijwilligersacademienissewaard.nl
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WERELDS!
Afro-Surinaamse stichting Apinti
www.spijkenissesamen.nl/apinti

Behoud Indische Kulturen
www.spijkenissesamen.nl/bik

El Ele
www.elelespijkenisse.nl
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WERELDS!
Halgan- voor Somaliërs in Nissewaard
www. spijkenissesamen.nl/halgan/

Kapitbahayan

Kota Paku - voor oudere Indische mensen
www.spijkenissesamen.nl/kota-paku
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WERELDS!
Stichting MAN

Multiculturele Arabische Vereniging 
www.spijkenissesamen.nl/man

N.T.O Spijkenisse
Nederlands Turks Ontmoetingscentrum 

www.ntospijkenisse.nl

People Choice
Carnavalsvereniging 

www.spijkenissesamen.nl/peoples-choice
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WERELDS!
Rumah Oost West

Indische woongroep
www.spijkenissesamen.nl/rumah-oost-west

Stichting Sakura Spijkenisse
Japanse, Indische/Indonesische cultuur.

www.spijkenissesamen.nl/sakura

Stichting Sambandh
Hindoestaanse stichting voor cultuur & sport 

www.spijkenissesamen.nl/sambandh
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WERELDS!
Stichting Satynam

Hindoestaanse / Surinaamse organisatie
F: StichtingSatynam

Sioen
Interculturele Ontmoeting Eritrea Nederland

www.spijkenissesamen.nl/sioen

Spaanse vereniging
F: Spaanse vereniging spijkenisse
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ATLETIEK   
AV SPARK

Springen, rennen, gooien en meer!

AV Spark is een atletiekvereniging 
waar je terecht kunt voor onder andere 
hardloopgroepen, wandelgroepen, Nordic 
Walking en bootcamptrainingen. Zij 
organiseren ook regelmatig baan- en 
wegwedstrijden. 

Atletiekpad 1
3202 LM Spijkenisse

www.avspark.nl
FB: SparkSpijkenisse
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BALSPORT - AMERICAN FOOTBALL
Spijkenisse 
Scouts

American Football

Met trots een American Football Vereniging 
in Nissewaard. Wie wil deze stoere sport 
nou niet beoefenen? Je kunt vanaf 8 jaar al 
starten. Na je dertiende wordt het echte spel 
gespeeld en speel je door het hele land, en 
soms zelfs daarbuiten, wedstrijden. 

Tennispad 1
3202 AA Spijkenisse

www.spijkenisse-scouts.nl
FB: spijkenissescouts

115



BALSPORT - BASKETBAL 
The Hurricanes

The Hurricanes

Ben jij misschien wel een Michael Jordan 
in de dop? Kom eens langs bij de enige 
basketbalvereniging die Nissewaard rijk is, 
The Hurricans. Benieuwd of basketbal iets 
voor jou is? Neem dan eens een kijkje op de 
website en kom een keer langs.

Sporthal Den Oert
J. Witteveenlaan 1 

3201 LX Spijkenisse

www.thehurricanes.nl
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BALSPORT HANDBAL
HVOS  

Handbal binnen en buiten

Handbal Vereniging Olympia Spijkenisse is 
opgericht op 5 september 1979. Met rond 
de 231 leden is H.V.O.S. een middelgrote 
vereniging. Bij HVOS spelen volwassenen en 
kinderen van alle leeftijden handbal. In de 
zaal, maar ook op het veld.

Atletiekpad 9
3202 LM Spijkenisse

www.hvoshandbal.nl
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BALSPORT - HOCKEY  
HV Spijkenisse

Echt iets voor jou!

Hockey Vereniging Spijkenisse is een 
groeiende vereniging waar jong en oud de 
gelegenheid heeft om om het hockeyspel 
te beoefenen. De jeugd speelt wekelijks op 
zaterdag en de senioren en veteranen spelen 
op de zondag hun competitiewedstrijden. 

Schenkelweg 110 
3203 LE Spijkenisse

www.hvspijkenisse.nl
FB & IG: HVSpijkenisse
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BALSPORT - HONKBAL EN SOFTBAL
HSV  
Spijkenisse

Honk- en Softbal vereniging

Honk- en softbalvereniging Spikes is de 
enige vereniging in Nissewaard van hun 
soort. Zij beschikken over een fantastisch 
sportcomplex met een honkbal-, softbal-, en 
een beeballveld. Spikes ziet jou graag deze 
mooie sport beoefenen. Kom eens langs!

Sportpolderweg 11
3205 LZ Spijkenisse

www.hsvspikes.nl
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BALSPORT - KORFBAL
SC Olympia

Mixed team

Ligt jouw focus op de korf? Mooi! Dan is SC 
Olympia misschien wel dé vereniging voor 
jou. De korfbalvereniging bestaat al meer 
dan 50 jaar en is gevestigd in Spijkenisse. Ze 
staan bekend om het geven van korfbal op 
scholen, maar óók om hun gezelligheid. 

Atletiekpad 5 
3202 LM Spijkenisse

www.olympia-spijkenisse.nl
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BALSPORT - KORFBAL
ZKV Zuidland

Altijd wat te doen bij ZKV

De Zuidlandse Korfbal Vereniging is een 
kleinschalige, gezellig vereniging waar 
iedereen zich thuis voelt. De vrijwilligers 
organiseren veel extra activiteiten om de 
hechte band te versterken. Doe een keer 
mee en proef de sfeer bij de actieve ZKV.

Sportpark
Groot Nibbeland
Kerkweg 82
3214 VE Zuidland

www.zkvzuidland.nl
FB: zkv.zuidland
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BALSPORT - VOETBAL
GHVV’13

Ode aan dorpsvoetbal

Op zoek naar voetbalvereniging waar 
plezier en prestatie hand in hand gaan? 
Dan zit je bij GHVV’13 goed. Zij bieden 
voetbalactiviteiten voor jong en oud. Ook 
mensen met een beperking zijn van harte 
welkom. Kom gerust eens langs.

Sportcomplex  
Guldeland  

Guldelandseweg 2
3211 BW Geervliet

www.ghvv13.nl
FB: GHVV’13
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BALSPORT - VOETBAL
SC Botlek

Sportiviteit en gezelligheid

Sportiviteit en gezelligheid. Dat is waar SC 
Botlek voor staat. Heb jij een passie voor 
voetbal en wil je kennismaken met een van 
de vele voetbalverenigingen in Nissewaard. 
Kom eens mee doen, je bent van harte 
welkom. 

Sportpark de Brug
Veertig Morgenweg 2
3202 LN Spijkenisse

www.scbotlek.nl
FB: SCBotlek

123



BALSPORT - VOETBAL
VV Hekelingen

Voetbal voor jong én oud

VV Hekelingen is een voetbalvereniging 
voor jong en oud. De vereniging heeft een 
mooi complex welke van alle gemakken 
is voorzien en veel ruimte heeft voor 
gezelligheid. VV Hekelingen organiseert ook 
diverse kampen en uiteraard wedstrijden. 

Sportpolderweg 7
3205 LZ Spijkenisse

www.vvhekelingen.nl
FB: hekelingenvv
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MEER VOETBAL!
SCO’63

Plaatweg 2a, 3202 LB Spijkenisse
www.sco63.nl

SV Simonshaven 
Schuddebeursedijk 2a, 3212 LT Simonshaven

www.svsimonshaven.com

VV Abbenbroek
Gemeenlandsedijk Noord 12, 3216AG Abbenbroek

www.vvabbenbroek.nl
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MEER VOETBAL! 
VV Spijkenisse

Maaswijkweg 100, 3207 JE Spijkenisse
www.vvspijkenisse.nl

VV Zuidland
Kerkweg 84, 3214 VE Zuidland

www.vvzuidland.nl
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BALSPORT - VOLLEYBAL
Volleybalver. 

Bernisse

Zowel recreatief als competitief

De bal moet over dat net! Is dat waar jouw 
focus ligt? Kom eens kennismaken met 
Volleybalvereniging Bernisse. Een kleine 
vereniging met een recreanten- en reguliere 
competitie. Als je liever alleen traint en geen 
wedstrijden speelt, dan kan dat ook. 

De Drenkwaard
Molendijk 21B

3214 VG Zuidland

www.volleybalbernisse.nl
FB: volleybalverenigingbernisse
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BALSPORT - VOLLEYBAL
Volleybalver.
Nissewaard

Ben jij 18 jaar of ouder?

VV Nissewaard is een recreanten 
volleybalvereniging waar gezelligheid en 
een leuk potje volleyballen voorop staan. 
Naast prestaties en gezelligheid, zijn er ook 
toernooien.  Het mixteam doet mee aan de 
recreantencompetitie.

Sporthal
MR. Hoitsemastraat 4
3207 EJ Spijkenisse

www.vvnissewaard.nl
FB: VolleybalVereniging Nissewaard
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BALSPORT - VOLLEYBAL
SPIVO

Volleybal op verschillende niveau’s

Spivo is de toonaangevende 
volleybalvereniging van Spijkenisse. De 
vereniging is aangesloten bij de Nederlandse 
Volleybalbond. Je kunt bij Spivo terecht voor 
volleybal op verschillende niveaus. Iedereen 
kan mee doen en is welkom.

Sporthal Den Oert
J Witteveenlaan 1

3201 LX Spijkenisse

www.spivo.nl
info@spivo.nl
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BALSPORT  - ZAALVOETBAL
ZVV  
Drenkwaard

Zaalvoetbal in Zuidland

Kom jij het team versterken? ZVV 
Drenkwaard is één van de vier 
zaalvoetbalclubs op Voorne-Putten. De 
vereniging bestaan al 30 jaar en telt meer 
dan twintig leden verdeeld over twee teams. 
Wees welkom en speel een potje mee. 

Sporthal Drenkwaard
Molendijk 21B
3214 VG Zuidland

www.zvv-drenkwaard.nl
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BALSPORT - ZAALVOETBAL
OACN Boys

Zaalvoetbalvereniging op hoog niveau

OACN Boys speelt op hoog niveau 
zaalvoetbalcompetitie. Ze presteren goed en 
behalen zelfs landelijke successen. De naam 
verklapt het niet, maar OACN Boys heeft ook 
een damesteam. Daarnaast is ook de jeugd 
van harte welkom. 

Sporthal de Akkers
Lenteakker 5A

3206 TB Spijkenisse

www.oacn.nl
IG: OACN-Boys
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CHEERLEADING
Wyanet Scouts 
Cheerleaders

Voor entertainment en aanmoediging

Wat is een American Football Vereniging 
zonder zijn cheerleaders? Juist! Die horen 
daar als vanzelfsprekend bij. Cheerleading is 
een combinatie van hippe danschoreografie, 
turnelementen en cheerbasics. 

Gymzaal  
De Toermalijn
Jagerskreek 63
3206 HJ Spijkenisse*

www.spijkenisse-scouts.nl
FB: wyanetscouts cheerleaders
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DANS  
Agnes Oriental 

Dance

Dansen zit Agnes in het bloed

Agnes is een buikdanseres en draagt haar 
passie graag over aan anderen. Altijd al eens 
willen buikdansen, maar kwam het er nooit 
van? Ga eens langs voor een proefles en 
maak kennis met deze prachtige, veelzijdige 
dans. 

Centrum voor  
De Kunsten Nieuwstraat 

83
3201 EE Spijkenisse

www.agnesorientaldance.nl
FB & IG: agnesorientaldance
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DANS
Norbert van 
Wijk

Dansen maakt bewegen leuker!

Het is bewezen, van dansen word je 
gelukkiger. Bij dansschool Norbert van 
Wijk staan ze voor je klaar om jou op een 
ongedwongen en gezellige manier te 
leren stijldansen of lincedancing. Ook voor 
wedstrijd dansen kun je terecht bij dit team.

Dansschool
Norbert van Wijk
Randweg 5
3201 VN Spijkenisse

www.dansschoolvanwijk.nl
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DANS
Dansstudio KP

Get up and dance!

Dansstudio KP biedt danslessen voor 
iedereen. De studio gelooft in een 
leeromgeving waarin iedereen zichzelf kan 
zijn. De dansdocenten zijn professionele 
dansers en besteden veel aandacht aan de 
persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen.

Dansstudio KP
Havenplein 27

3201 BK Spijkeniss

www.studiokp.nl
FB & IG: dansstudiokp
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DANS
DEE MOVE

Op muziek bewegen is feest met elkaar

DEE MOVE laat jou bewegen. Passie voor 
dans en muziek! Waar iedereen zijn of haar 
talent kan ontwikkelen & ontplooien. Een 
kunstvorm, muziek vertalen met beweging. 
Verschillende disciplines en dansstijlen voor 
jong en oud… Welkom bij DEE MOVE!

Locatie Maasoever
Emmy Belinfantestraat 1
3207 HA Spijkenisse*

www.deemove.nl
FB: deemove IG: deemove01
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DANS
KidsAbilities

Zet je kind in zijn/haar superkracht!

Is je kind onzeker? Valt hij niet op in de klas? 
Vind hij school stom, omdat niets lukt? Grote 
kans dat jouw kind niet zichzelf kan zijn en 
op school niet echt lekker uit de verf komt. 
Met het programma ‘Ontdek je supertalent!’ 
staat je kind sterker in zijn schoenen.

De Drenkwaard
Molendijk 21B

3214 VG Zuidland

www.kidsabilities.nl
FB: kidsabilities
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DANS
Virginia Dance 

Workout 

Zumba

Voel de latinvibes door je aderen stromen 
tijdens de Zumba lessen. Altijd eens willen 
dansen op de latin hits van nu en van 
vroeger? Kom langs en dans mee! De zumba 
lessen worden gegeven op verschillende 
locaties. Zumba is voor iedereen. 

Dansschool
Norbert van Wijk*

Randweg 5
3201 VN Spijkenisse

www.virginiadanceworkout.nl
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DANS
Time2 
linedance

Laat je verassen

Linedance is voor iedereen. Dansles met 
latin, funky, streetdance en ballroom 
technieken. Deze vorm van dansles wordt 
gegeven in een leeromgeving waarbij 
iedereen zich welkom en thuis voelt. De 
danslessen zijn er voor 8 - 88 jaar.

BuurTerras
Hongerlandsedijk 1106
3201 LZ Spijkenisse*

www.time2linedance.nl
info@time2linedance.nl
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MEER DANS! 
Volksdans vereniging Simchoe Na

www.sites.google.com/site/simchoe/home

Melanie in Motion 
Zumba - Bootcamp - Gitaarles

www.melanieinmotion.nl

Skyline Studio’s
Hip-hop & Breakdance 8+ 
www.skyline-studios.nl
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DENKSPORT - BRIDGE
Bridgeclub 
Spijkenisse

Het spel dat blijft boeien

Wat is bridge en wat is er zo leuk aan 
bridge? De gezelligheid natuurlijk, maar 
vooral het spel! Je moet blijven nadenken, 
welke kaarten je ook krijgt. Over het bieden, 
het spelen en het tegenspelen. Kom jij een 
keer meespelen?

Dorpshuis  
Hekelingen, Lede 13
3209 AT Hekelingen

www.nbbclubsites.nl/club/22034
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DENKSPORT - SCHAKEN
SV Spijkenisse

Schaakmat

Zet de koning mat! Bij schaakvereniging 
Spijkenisse leer je schaken of neem je actief 
deel. Het is een goed georganiseerde club 
die iedereen welkom heet, van jong tot oud. 
Leuk om te weten! De club komt regionaal 
en landelijk sterk voor de dag. 

Westkant  
De Boekenberg

Markt 40
3201 CZ Spijkenisse

www.sv-spijkenisse.nl
FB: Schaakvereniging Spijkenisse
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GYMNASTIEK
Abbenbroekse 
Gym-
vereniging

Gymen vanaf 3 jaar

Koprollen op de mat, sprongen op de balk 
en een mooie afsprong op de brug. Bij AGV 
kun je vanaf 3 jaar al kennismaken met de 
basisbeginsteln van gymnastiek. Trainingen 
vinden plaats op verschillende dagen plaats.

Dorpshuis  
Abbenbroek
Kerkweg 7
3216 AK Abbenbroek

FB: Agvabbenbroek
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GYMNASTIEK
AVGV  

Spijkenisse

AVGV Spijkenisse

Een turnvereniging waar gezelligheid voorop 
staat. In alle leeftijdsgroepen wordt er hard 
gewerkt om de turnsport onder de knie te 
krijgen. Er wordt getraind op verschillende 
locaties.

Gymzaal Geranium-
straat

Geraniumstraat 31  
3202 RD Spijkenisse*

www.avgv-spijkenisse.nl
FB: avgvspijkenisse1984
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GYMNASTIEK
C.G.V. Dindua

Gymen in Zuidland

C.G.V. Dindua is een kleine vereniging, 
gezellig en sportief. In verschillende 
leeftijdsgroepen vanaf 3 jaar kan iedereen 
aan de slag. Er wordt ongedwongen les 
gegeven op ieders niveau. Kom een keer 
kijken of meedoen!

De Drenkwaard
Molendijk 21B
3214 JV Zuidland

www.cgvdindua.nl
FB: dinduazuidland
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GYMNASTIEK
Geervlietse 

Gymnastiek-
vereniging

Divers aanbod gymnastiek

GGV heeft een groot aanbod aan lessen. Je 
kunt er niet alleen terecht op het gebied van 
gymnastiek, zoals turnen en ouder/kindgym, 
maar ook klassiek ballet, aerobics, 50+fit 
of 50+ dans, conditietraining en spinning 
lessen.  

Roosendaelweg 8
3211 XW Geervliet

www.ggvgeervliet.nl
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GYMNASTIEK
GV Sportuna

Maak je dromen waar

Bij GV Sportuna krijg je de mogelijkheid 
om je dromen te realiseren als het gaat 
om gymnastiek. Ze bieden een gevarieerd 
aanbod op diverse niveaus. Zo kun je er 
terecht voor ouder/kindym of om te trainen 
in ritmische gymnastiek selectie.

Gymzaal  
Geraniumstraat*
Geraniumstraat 31
3202 RD Spijkenisse

www.gvsportuna.nl
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GYMNASTIEK
Peuters in  
Beweging

Bewegen met uw dreumes & peuter

Vooral voor dreumesen en peuters is het 
fijn om te bewegen. Zo ontwikkelen ze 
hun motoriek. Er wordt les gegeven in een 
omgeving die zich uitstekend leent voor 
kleine kinderen. Wil je een keer een proefles 
volgen?

Maria Rutgers 
Hoitsemastraat 4

3207 EJ Spijkenisse

www.pibspijkenisse.nl
info@pibspijkenisse.nl
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GYMNASTIEK
Twirl-
vereniging 
TOSS

Twirlen!

Twirlen is het bewegen met een baton 
en daarbij dansen op moderne muziek. 
Ritmische gymnastiek en ballet passeren 
ook de revue. Neem eens een kijkje op 
het Youtube kanaal van TOSS. Enthousiast 
geworden? Kom gerust kennismaken.

Gymzaal verdilaan
Verdilaan 194
3208 NH Spijkenisse*

www.toss.nl
info@toss.nl
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MINDFULLNESS
Lux  

Kinderyoga

Goed voor lichaam en geest

Kinderyoga is één van de weinige 
bewegingsvormen voor kinderen, waarbij 
bewust aandacht is voor zowel het lichaam 
als de geest. Kinderyoga biedt kinderen op 
speelse en fantasierijke wijze handvatten om 
te ontspannen en te ontladen.

CBS het Anker
Maria Rutgers

Hoitsemastraat 4
3207 EJ Spijkenisse

www.luxkinderyoga.nl
FB: luxkinderyoga
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MINDFULLNESS
De Opkikker

Yoga is bewustwording

Met de yogalessen van De Opkikker wordt 
lichaam en geest weer verenigt. Dat zorgt 
voor meer balans en rust. Door de bewuste 
aan- en inspanning volgt ontspanning in 
je lichaam. Heb jij lichamelijke rust nodig? 
Kom eens langs.

Dorpshuis  
Abbenbroek
Kerkplein 7
3216 AK Abbenbroek

www.deopkikker.info
FB: yogadeopkikker
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MINDFULLNESS
Yoga Mudra

Jong geleerd is oud gedaan

Kinderen het gevoel geven dat je met 
bewegen een ontspannen gevoel kunt 
krijgen. Plezier staat daarbij voorop. Yoga 
Mudra maakt kinderen bewust van hun 
eigen lichaam en de daarbij horende 
lenigheid. Dit zorgt voor balans.

Stationsstraat 3 
Ingang aan  

de achterkant
3201 AS  Spijkenisse

www.yoga-mudra.nl
info@yoga-mudra.nl
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MINDFULLNESS
YouCANbe

Ontdek hoe je sterker in het leven staat

YouCANbe leert mensen om bewuster en 
aandachtig te leven; dit leidt tot een betere 
lichamelijke en geestelijke gezondheid en 
tot een hoger prestatieniveau. Beoefen 
mindfulness, acceptance&commitment 
training, heartfulness en meer. 

Curieweg 9  
3208 KJ Spijkenisse

www.youcanbe.nl
info@youcanbe.nl
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MULTISPORT
Holland Indoor 

Sport

Ski, snowboard, klim en survival

Zoek jij wintersport of avontuur? Skiën, 
snowboarden, wandklimmen of een 
uitdagend survivalparcours? Lessen 
aangepast aan jouw niveau en leeftijd. 
Ook voor teambuilding, kinderfeestjes of 
bedrijfsuitjes.

Sportcentrum  
Halfweg

Einsteinweg 6
3208 KK, Spijkenisse

www.hollandindoorsport.nl
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MULITSPORT
Multisport-
vereniging 
Spijkenisse

  We are all the same

MSV is dé vereniging waar je kunt 
badmintonnen, fietsen, kaarten en 
wandelen. Je kunt bij deze vereniging 
terecht wanneer je 18 jaar en ouder bent. 
Gezelligheid en sportiviteit gaat hier heel 
goed samen. Niets is onmogelijk.

Sporthal Den Oert
J. Witteveenlaan 1
3201 LX Spijkenisse*

www.msvspijkenisse.nl
msvspijkenisse@gmail.com
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MULTISPORT
Triathlon-

vereniging
TVS ‘90

De sport die je leven veranderd 

Triathlon is een verslavende sport, die je 
leven ingrijpend kan veranderen. 
Bij TVS’90 is iedereen welkom. Van jong tot 
oud en van beginner tot wedstrijdatleet. De 
vereniging verzorgt ook op elk niveau
zwem-, fiets- en looptrainingen.

Wielrenpad 2
3202 LR Spijkenisse

www.tvs90.nl
tc@tvs90.nl

158



PAARDEN!
RV Noblesse 

Schuddebeursedijk 2, 3212 LT Simonshaven 
www.rvnoblesse.nl

Willemshof
Toldijk 7A, 3209 BC Hekelingen

www.willemshof.nl
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PRECISIESPORT - BILJART
Biljart-

vereniging 
de Rietlander

Leer biljarten!

Bij Biljartvereniging de Rietlander heb je 
de mogelijkheid om in clubverband te 
biljarten. In recreatief of in wedstrijdverband. 
Verspreid over clubmiddagen en avonden 
worden verschillende interne competities 
gespeeld voor het clubkampioenschap. 

Wilhelmina  
Bladergroenstraat 47

3207 TA Spijkenisse

www.derietlander.nl
clubgebouw@derietlander.nl
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PRICISIESPORT -  BOWLEN
Bowling-
vereniging
Spijkenisse

Bowlen doe je samen

Bowlvereniging Spijkenisse staat 
voor gezelligheid  en niet alleen voor 
topprestaties. Er wordt gespeeld met trio- of 
vijfmans teams. Ze hebben ook jeugdteams 
tot 16 jaar. Zij spelen op zaterdagochtend. Zij 
spelen ongeveer 1,5 uur onder begeleiding. 

Party en Bowling 
centrum Spijkenisse
Hoogwerfsingel 2
3202 SP Spijkenisse

www.bvsspijkenisse.nl
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PRICISIESPORT - SCHIETEN
Schiet-

vereniging 
Diana

Schot in de roos

Een vereniging van klein kaliber waar vanaf 
12 jaar met lucht geschoten mag worden. 
En vanaf 16 jaar mag er met vuur worden 
geschoten. Veiligheid staat voorop! Meer 
informatie? www.dianasv.nl. 

Gemeenlandsedijk 12-c
3216 AG Abbenbroek

www.dianasv.nl
secretaris@dianasv.nl
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RACKETSPORT - BADMINTON
BCRS

Badminton en meer!

BCRS is de grootste badmintonvereniging 
van Voorne-Putte en heeft een badminton 
aanbod voor jong en oud. Je kunt er op 
recreatief en gevorderd competitie niveau 
spelen. De vereniging organiseert ook 
regelmatig leuke activiteiten. 

Sporthal Maaswijk
Maaswijkweg 50
3207 JZ Spijkenisse

www.bcrs.nl
FB: bcrittespijkenisse
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RACKETSPORT - TAFELTENNIS
TTV Bernisse

Tafeltennisvereniging Bernisse

Op zoek naar een kleinschalige tafeltennis 
vereniging? Dan ben je bij TTV Bernisse aan 
het juist adres. Je kunt bij deze vereniging 
recreatief tafeltennissen, maar ook in 
competitie verban. Voor jong en oud. De 
speel- en trainingsavonden zijn op vrijdag. 

Dorpshuis Abbenbroek
Kerkplein 7 

3216 AK Abbenbroek

www.ttvbernisse-80.jouwweb.nl
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RACKETSPORT - TAFELTENNIS
TTV  
De Repelaer

Tafeltennisvereniging

Tafeltennisvereniging De Repelaer bestaat 
al meer dan 60 jaar. De vereniging biedt 
recreatief tafeltennis voor jong en oud en 
speelt ook competities. Jaarlijks organiseren 
zij diverse toernooien voor de regio en zelfs 
landelijk. 

Gymzaal 
Salamanderveen
Salamenderveen 350
3205 TG Spijkenisse

www.ttvderepelaer.nl
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RACKETSPORT - TENNIS
LTC Spijkenisse

Setpoint

Kom tennissen bij LTC Spijkenisse. De 
vereniging waar jong en oud gezellig en 
competitief een balletje kan slaan. Zij 
beschikken over vier smashcoart- en vijf 
gravelbanen. Ook rolstoeltennissers zijn 
meer dan welkom bij deze vereniging. 

LTC Spijkenisse 
Schenkelweg 110A

3203 LE, Spijkenisse

www.ltc-spijkenisse.nl
FB: ltcspijkennisse
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RACKETSPORT -  TENNIS
LTV Bernisse

Tennissen in het hart van Heenvliet

Als lid van LTV Bernisse kun je vrij tennissen 
wanneer je wilt of meedoen aan een van 
de vele activiteiten. Een openings- en 
ouder-kindtoernooi, jeugdactiviteiten en 
tossavonden. Er is veel te doen!

Hugo van Voorneweg  
43
3218 VE  Heenvliet

www.ltvbernisse.nl
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RACKETSPORT - TENNIS
LTV de Dalle

Opgericht in 1982

De Dalle beschikt over een mooi tennispark 
gelegen in sportpark Oostbroek. Inclusief 
een zeer fraai clubhuis en met veel groen 
omgeven, fraaie banen. De club staat 
bekend als een gezelligheidsvereniging, 
waar ze trots op zijn!

LTV de Dalle
Tennispad 4

3202 LP, Spijkenisse

www.dalle.nl
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RACKETSPORT - TENNIS
LTV de Hartel

Tennispark ‘t Kleine bos

Omringd door prachtige bomen vind je in 
Tennispark t’Kleine Bos zes tennisbanen. De 
banen zijn het hele jaar door te gebruiken. 
Als je het park betreed dan valt je oog niet 
alleen op het vele groen, maar ook op het 
mooie clubhuis met een heerlijk terras. 

Tennispark  
‘t kleine bos
Voorweg 2
3202 LC Spijkenisse

www.ltvdehartel.nl
secretaris@ltvdehartel.nl
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RACKETSPORT - TENNIS
LTV Zuidland

Meer dan tennis alleen

LTV Zuidland is een actieve tennisvereniging. 
Veel leden spelen competitie en zijn actief 
in verschillende commissies. De vereniging 
beschikt over vijf Canadian Ten banen. Het is 
een club waar veel activiteiten voor jong en 
oud worden georganiseerd. 

LTV Zuidland
Molendijk 21 

3214 VG, Spijkenisse

www.ltvzuidland.nl
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RACKETSPORT - TENNIS
Slagsport-
vereniging
de Haveling

Tennis & badminton

Naar hartenlust tennissen wanneer jij wilt? 
Badmintonnen met een gezellige groep? 
Het kan bij Slagsportvereniging de Haveling. 
Een laagdrempelige vereniging zonder 
verplichtingen. Ideaal voor beginners. Bij de 
Haveling kun je het hele jaar door spelen. 

Tennisvereniging Geer-
vliet
Noorddijk 3b
3211 AZ Geervliet*

FB: tennisgeervliet
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RACKETSPORT - TENNIS
Tennis

Vereniging  
Abbenbroek

Tennissen in Abbenbroek

Tennis Vereniging Abbenbroek is opgericht 
in 1976 en heeft twee hardcourt banen. Een 
kleine vereniging waar recreatief tennis 
centraal staat. Dit betekent dat iedere speler, 
even belangrijk is. TVA organiseert een 
aantal leuke en gezellige activiteiten.

Gemeenlandsedijk  
Noord 12b

3216 AG Abbenbroek

www.tvabbenbroek.nl
FB: tennisvereniging abbenbroek
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SCOUTING
Scouting  
Bernisse

Waterscoutinggroep in Heenvliet

Scouting Bernisse is een 
waterscoutinggroep in Heenvliet. Deze 
scoutinggroep laat kinderen o een 
uitdagende en speelse manier kennismaken 
met water en de wereld om hun heen. Een 
kleine scout in huis? Kom eens kijken.  

Scouting Bernisse
Wieldijk 2
3218 LL Heenvliet

www.scouting-bernisse.nl
dolfijnen@scouting-bernisse.nl
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SCOUTING
Scouting  

Hartelgroep

Ontdek een wereld vol avontuur!

Scouting staat voor uitdaging! Scouting 
Hartelgroep biedt leuke en spannende 
activiteiten waarmee jongens en meiden 
worden uitgedaagd om zich persoonlijk te 
ontwikkelen. 

Drogendijk 33 
3205 LH Spijkenisse

www.hartelgroep.nl
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SCOUTING 
Ruwaard van 
Putten

Actief buitenleven

Bij Ruwaard van Putten wordt per leeftijd 
met actief samenspel een bijdrage geleverd 
aan persoonlijkheids-vorming. Alles 
geïnspireerd op het buitenleven. Scouts 
leren om met respect voor zichzelf en 
anderen hun grenzen te verkennen. 

Oprelseweg 5
3202 LD Spijkenisse

www.scoutingrvp.nl
FB: ScoutingRuwaardenvanPuttengroep
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VECHT- EN VERDEDIGINGSSPORT 
Brazilian  
Jiu-Jitsu

Zelfverdediging voor iedereen

Bij Braziliaanse Jiu – Jitsu vindt het gevecht 
voornamelijk plaats op de grond. Het doel 
is om een dominante positie te krijgen, 
waardoor de tegenstander zo snel mogelijk 
afklopt. Het idee van de Jiu – Jitsu is dat 
zacht wint van hard.

Industriestraat 4
3201 VD Spijkenisse

www.deltasportcentrum.nl
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VECHT- EN VERDEDIGINGSSPORT
Chingu 

Zelfverdediging, Tang soo do, karate

Gymzaal Jagerskreek
Jagerskreek 63

3206 HJ Spijkenisse

Er gewerkt aan trap- en stoottechnieken, 
bevrijdingstechnieken en het opbouwen van 
kracht, conditie en uithoudingsvermogen. 
Alles met als doel fitter en gezonder worden, 
meer zelfvertrouwen krijgen en jezelf leren 
verdedigen.

www.chingu.nl
info@chingu.nl
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VECHT- EN VERDEDIGINGSSPORT
Iwa-Ryu Aikido 

Alle niveau’s welkom

Iwa Rys is een groep enthousiaste aikidoka’s 
met verschillende achtergronden en een 
dojo in Spijkenisse. Het is een club waar 
gevorderden en beginners van harte 
welkom zijn. De lessen worden verzorgd 
door NOC/NSF erkende leraren. 

DOJO Spijkenisse
J. Wagenaarstraat 
3208 AK Spijkenisse

www.aikidospijkenisse.nl
info@aikidospijkenisse.nl
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VECHT- EN VERDEDIGINGSSPORT 
Judo Zuidland 

Heenvliet

Judo in Zuidland & Heenvliet

Judo Zuidland-Heenvliet is een gezellige 
vereniging waar plezier en respect voor 
elkaar voorop staat! Natuurlijk organiseren ze 
judolessen, voor jong en oud (vanaf 2,5 jaar). 
Maar ook een conditietraining, vergelijkbaar 
met de huidige bootcamptraining. 

Sporthal de Drenkwaard
Molendijk 21B 

3214 VG Zuidland*

www.judozuidlandheenvliet.nl
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VECHT- EN VERDEDIGINGSSPORT
Kam-Lung 

Kam-Lung

Kam-Lung is in de loop der jaren 
uitgegroeid tot een volwaardig instituut met 
gekwalificeerde docenten. Naast traditionele 
krijgskunsten als Kung Fu, Muay Thai, 
Muay Boran en MMA, biedt Kam-Lung ook 
workouts, bootcamps en survivalruns.

Hugo van  
Voorneweg 39
3218 VE Heenvliet

www.kamlung.nl
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VECHT- EN VERDEDIGINGSSPORT 
Kawaguchi 

dojo

Zelfverdediging Aikijutsu

De weg van de samoerai. Een oude 
krijgskunst voor moderne zelfverdediging. 
Met passie en plezier staan de twee leraren 
van Kawaguchi klaar voor jong en oud om 
aikujutsu te bieden.

Kawaguchi dojo
Verdilaan 194

3208 NH Spijkenisse

kawaguchidojo@gmail.com
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VECHT- EN VERDEDIGINGSSPORT 
Kiritsu 

Maak jezelf sterk en weerbaar

Wanneer je in een familiare sfeer sterker 
en weerbaarder wil worden ben je hier 
aan het juiste adres. Binnen Kiritsu wordt 
Kyokushinkai Karate voor jong en oud 
bedreven.

Kiritsu Dojo
Anne Frankstraat 26
3207 GA Spijkenisse

www.kiritsu-dojo.nl
FB: KiritsuKyokushin
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VECHT- EN VERDEDIGINGSSPORT 
Kobo Itchi

Karate, krav maga, zelfverdediging

Wil jij je grenzen op zoeken, fit worden en 
jezelf kunnen verdedigen? Kobo-itchi bied je 
die mogelijkheid!

Gymzaal de Branding
Anne Frankstraat 26
3207 GA Spijkenisse

www.kobo-itchi.nl
info@kobo-itchi.nl
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VECHT- EN VERDEDIGINGSSPORT 
Mu Chin 

Uitsluitend natuurlijke wapens

Karate is de meest effectieve vorm van 
zelfverdediging die er is. Karate is daarnaast 
een beproefde manier om je lichaam en 
geest te leren beheersen en je eigen reacties 
en grenzen te leren kennen. 

Gymzaal 
Geraniumstraat
Geraniumstraat 31
3202 RD Spijkenisse

www.muchin.nl
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VECHT- EN VERDEDIGINGSSPORT 
Myeong-Ye 

Tang Soo Do

zelfverdediging zonder brute kracht

Leer zelfverdediging en verbeter je 
lichamelijke conditie en flexibiliteit in een 
leuke ontspannende omgeving onder 
professionele begeleiding. Trainen met 
elkaar, niet tegen elkaar. Iedereen helpt en 
steunt elkaar op momenten dat het nodig is. 

Myeong - Ye Dojang
J. Wagenaarstraat 4
3208 AK Spijkenisse

www.myeong-ye.nl
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VECHT- EN VERDEDIGINGSSPORT  
Team Pinas

Klaar om het beste uit jezelf te halen?

De bokslessen van Team Pinas zijn er om 
je te inspireren, uit te dagen en het beste 
in jezelf naar boven te halen. Zo staan 
persoonlijke aandacht en professionele 
begeleiding van de instructeurs centraal. 
Durf de stap te zetten; ga die uitdaging aan! 

Team Pinas
Industriestraat 2
3201 VD Spijkenisse

www.teampinas.nl
teampinas@gmail.com
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VERDEDIGING!
Shantung Black Dragon

www.shantung.nl

Taekwondo Voorne Putten 
www.taekwondovoorneputten.nl

Viva Capoeira
www.vivacapoeira.nl 
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WANDELEN EN HARDLOPEN
De 

Brugrunners

Recratieve loop- en conditiegroep

De Brugrunners is een recreatieve loop- en 
conditietrainingsgroep. Je kunt er (leren) 
hardlopen onder begeleiding van ervaren 
looptrainers. Ook fijn: je hoeft geen lid te 
worden, maar betaalt per training. Zonder 
verdere verplichtingen.

Wielrenpad 2 
3202 LR Spijkenisse

www.debrugrunners.nl
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WANDELEN EN HARDLOPEN  
PloggingNU 

Help mee & raap zwerfafval!

Plogging en plandelen: zwerfvuil rapen 
terwijl je hardloopt of wandelt. PloggingNU 
organiseert lessen, workshops en challenges. 
Voor scholen en andere inwoners die 
betrokken zijn bij een schone stad! Help mee 
om bewustwording te creëren.

Geen vaste locatie

www.plogging.nu
hello@plogging.nu
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WANDELEN EN HARDLOPEN
Power 

Walkingclub

Fit & Fun

Power walking is het nieuwe joggen. Het 
is hip. Met veel fun werk je aan een betere 
conditie en een fit lijf. Afvallen, in balans 
raken en meer energie krijgen. Sport samen 
met de groep op een verantwoorde manier 
heerlijk buiten.

Verzamel en startpunt 
voor de training is 

ingang parkeergarage 
Akkerhof

www.powerwalkingclub.nl
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WATERSPORT!
Roeivereniging Voorne-Putten

www.rvvoorneputten.nl

Watersportvereniging De Kleine Bernisse
Wieldijk 2, 3218 LL Heenvliet

Hairt-Hille
www.hairt-hille.nl

Blinckvliet
www.wsvblinckvliet-site.e-captain.nl
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WATERSPORT - DUIKEN  
DOV Botlek

Duiken & Snorkelen

Duik- en Onderwatersportvereniging (DOV) 
Botlek is een gezellige duikvereniging in 
Spijkenisse. De duikende en snorkelende 
leden doen leuke activiteiten met elkaar. 
Ook delen ze kennis en ervaring met als rode 
draad de onderwatersport.

Rivièrabad 
Groene Kruisweg 21
3202 ST Spijkenisse

www.dovbotlek.nl
secretaris.dovbotlek@gmail.com
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WATERSPORT - LESZWEMMEN
ASVP 

Aangepast Sporten Voorne-Putten

In extra verwarmd water (34 graden) zijn 
er zwemactiviteiten voor groepen van acht 
zwemmers. De leden hebben te maken met 
verschillende fysieke beperkingen. Denk aan 
CVA, ziekte van Lyme, slechtziend, blind of 
reuma. 

P.J. Bliekstraat 1-3
3201 PL Spijkenisse

www.asvp.nl
secretariaat@asvp.nl
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WATERSPORT - LESZWEMMEN
BOBOZ

Inclusieve zwemlessen

Bij BOBOZ krijgen kinderen meer aandacht. 
Dit is fijn voor alle kinderen die in het 
normale zwemonderwijs niet goed mee 
kunnen komen. BOBOZ richt zich op 
kinderen van 5 t/m 13 jaar, maar ook oudere 
kinderen zijn welkom.

Rivièrabad 
Groene Kruisweg 21 
3202 ST Spijkenisse

www.zwemverenigingbobozspijkenisse.nl
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WATERSPORT - LESZWEMMEN  
Zwemschool 
ABC 

Zwemles voor alle kinderen

Ook aan kinderen met een lichamelijke of 
verstandelijke beperking (autisme, ADHD, 
PDDNOS, Down syndroom). Elk kind 
vanaf 4 jaar kan leren zwemmen bij ABC. 
Behalve groepslessen, zijn er ook privé- en 
turbolessen.

Zwemschool ABC
P.J. Bliekstraat 3
3201 PL Spijkenisse

www.zwemschoolabc.nl
info@zwemschoolabc.nl
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WATERSPORT - WATERPOLO
Zwem-

vereniging
de Kempvis

De veelzijdige zwemvereniging

Jong en oud kan bij de Kempvis 
wedstrijdzwemmen of waterpolo spelen. 
Ook kunnen volwassenen recreatief 
zwemmen onder begeleiding. Om beter te 
leren zwemmen, de conditie op te poetsen 
of gewoon voor de gezelligheid!

Rivièrabad
Groene Kruisweg 21
3202 ST Spijkenisse

www.kempvis.nl
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ZWEMBADEN!
Zwembad Molengors

Molendijk 21a, Zuidland
www.zwembadmolengors.nl

Bernissebad
Meeldijk 7, Heenvliet
www.bernissebad.nl

Rivièrabad
Groene Kruisweg 21, 3202 ST Spijkenisse
www.optisport.nl/locaties/rivierabad
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WIELERSPORT
PRC Delta

PRC Delta

PRC Delta heeft een fantastisch terrein 
in Spijkenisse met een clubgebouw, een 
afgesloten parcours van 1500 meter en een 
veldritparcours. Er is een jeugdafdeling 
en een afdeling voor volwassenen van 
verschillende niveaus.

PRC Delta 
Wielrenpad 2

3202 LR Spijkenisse

www.prcdelta.nl
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WIELERSPORT
Spijkenisse 
Bike United 

Samen fietsen en trainen

Op verschillende dagen start een groep 
met enthousiaste wielrenners voor een 
gezamenlijke fietstocht langs Hellevoetsluis, 
Rockanje en Oostvoorne. Via de maasvlakte 
en de dorpen Heenvliet en Geervliet gaat de 
route terug naar Spijkenisse.

Start vanaf sporthal  
Den Oert
J. Witteveenlaan 1 
3201 LX Spijkenisse

www.spijkenissebikeunited.nl
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WIELERSPORT
Tourclub  

Voorne Putten

Plezier en persoonlijke uitdagingen

TCVP is de toerfietsclub welke zeer 
actief is in het organiseren van diverse 
toertochten. Toerfietsen is een vorm van vrije 
tijdsbesteding, waarbij het sportieve en het 
recreatieve karakter de boventoon voeren. 
Het wedstrijdelement ontbreekt.

Wielrenpad 2
3202 LR Spijkenisse

www.tcvp.nl
info@tcvp.nl
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FIT - FITTER - FITST
CrossFit 
Staalmeesters

Daag jezelf uit!

Klaar om de stap te zetten naar een fit 
lichaam en een vitale geest?! Sluit je aan 
bij de eerste CrossFit box in Spijkenisse en 
merk het verschil! Bij CrossFit doet iedereen 
mee op eigen niveau. Een programma dat is 
aangepast aan het individu.

Einsteinweg 6  
3208 KK Spijkenisse

www.cfstaalmeesters.nl
info@cfstaalmeesters.nl
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FIT - FITTER - FITST
Fit by Torro

Sportcoach & Personal Training

Wil jij ook sporten en bewegen op jouw 
eigen niveau? Maar ontbreekt het aan 
motivatie? Dan ben je bij Fit by Torro aan het 
juiste adres!

Zoetemanring 55
3214 GA Zuidland

fit.by.torro@outlook.com
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FIT - FITTER - FITST
Fysio &  
Fit de Brug

Fitness & spel voor kinderen

Fitkids is het fitness- en oefenprogramma 
voor kinderen van zes tot achttien jaar 
met een chronische ziekte, beperking of 
langdurige aandoening. 

Fysio & Fit de brug 
Galileilaan 11
3204 AK Spijkenisse

www.fysiotherapiedebrug.nl
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FIT - FITTER - FITST
GrapeFine 

Sports

Fitness, groepslessen & Cycle

Diverse sportmogelijkheden voor kinderen, 
tieners, volwassenen, ouderen en mensen 
met een beperking. Kies voor Fitness, 
Groepslessen (kracht, conditie, dans, relax & 
stretch) of Indoor Cycle.

GrapeFine Sports
Kerkweg 47c

3214 VC Zuidland

www.grapefinesports.nl
info@grapefinesports.nl
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FIT - FITTER - FITST
Happy  
Movement

Empowerment en postnatale beweging

Kangatraining en wandelen!
Happy Movement biedt op een 
verantwoorde en leuke wijze sporten en 
bewegen aan, op een manier die bij jou past.
Neem contact met ze op voor jouw 
mogelijkheden.

Geen vaste locatie

www.happymovement.nl
info@happymovement.nl
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FIT - FITTER - FITST
MOE en FIT

Fitte ouders in balans

MOE en FIT is een stichting die werkt aan 
fysiek en mentaal fit ouderschap. Deze 
balans zorgt voor een positieve beleving van 
het ouderschap en de manier van opvoeden. 
Dat heeft een goede invloed op het kind.

Geen vaste locatie

www.moeenfit.nl
info@moeenfit.nl
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FIT - FITTER - FITST
RSV ex-hart 
patiënten

Goed voor het hart

Het doel van de vereniging is om aan
(ex-) hart- en diabetespatiënten een kans 
te geven met een veilig gevoel, onder 
deskundige sport- en medische begeleiding 
en met veel plezier te sporten.

Sportzaal van de O.S.G.  
De Ring van Putten
Groenewoudlaan 25
3201 LP Spijkenisse

www.exhart.nl
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FIT - FITTER - FITST
Richard de Bijl 
& Chita Gross

Richard de Bijl & Chita Gross

Al meer dan 30 jaar is dit sportcentrum een 
begrip in Spijkenisse/Nissewaard. Alwaar 
persoonlijke aandacht, sfeer en verantwoord 
sporten centraal staan. Geniet van de 
waarde van elk moment.

Galileïlaan 5
3204 AK Spijkenisse

www.debijlgross.nl
chitagross@gmail.com
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FIT - FITTER - FITST
Sportcentrum 
Spijkenisse

Dag & nacht sporten

Bij Sportcentrum Spijkenisse kun letterlijk 
dag en nacht trainen. Daarnaast biedt het 
centrum ook goede begeleiding bij de 
fitness en beschikt het over een boks- en 
kickboksschool. Er zijn lessen voor kinderen 
vanaf 6 jaar!

Sportcentrum
Spijkenisse
Vlinderveen 475
3205 EE Spijkenisse

www.sportcentrumspijkenisse.nl
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FIT - FITTER - FITST
Sportvorm  
Ouwehand

Bootcamp voor iedereen!

Wil je in een groep maar niet in 
wedstrijdverband sporten? Kies dan voor de 
super leuke en gevarieerde Bootcamp 
sessies en afwisselende Total Body/Core 
training voor alle niveaus. Groepslessen met 
als doel: fitter en sterker worden. 

Sportvorm Ouwehand
Hugo van Voorneweg 21

3218 VE Heenvliet

www.sportvormouwehand.nl
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Dit is maar een deel
vanhet aanbod 
van o.a. fitness

HIER! 
in Nissewaard!












