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Skatetijd! Clinics inline skaten tijdens op zaterdag 18 september voor jeugd 6
t/m 12 jaar van 10.00 tot 13.00 op de parkeerplaats van het Triavium. 
Ontdek je talent dag. Dit is voor de jeugd van 10 t/m 14 jaar. Met behulp van
testen en persoonlijk advies er achter komen welke sport het beste bij jou past. 
Gratis fittesten en beweegadvies. Dit is voor alle inwoners van Nijmegen:

20 september van 09.00 uur t/m 17.00 uur. Op de Grote Markt.
21 september van 11.00 uur t/m 19.00 uur. In het Winkelcentrum Dukenburg.
22 september van 09.00 uur t/m 12.30 uur. Tijdens de markt Hatert. 

Tijdens de Nationale Sportweek 2021 organiseert gemeente Nijmegen samen met
sportaanbieders, welzijnsorganisaties en andere partners verschillende sport- en
beweegactiviteiten. Deze activiteiten zijn voor jong én oud!

Kijk voor een overzicht van alle activiteiten op nijmegen.nl/nationalesportweek
voor het volledige overzicht.

Op de achterkant vindt u de activiteiten die in uw buurt worden georganiseerd.

nijmegen.nl/nationalesportweek



nijmegen.nl/nationalesportweek

Zaterdag 18 september – Skatetijd! 
Verschillende clinics inline skaten worden tijdens Skatetijd! door de Nijmeegse Schaatsvereniging, Vereniging IJshockey Nijmegen en
Bandy Vereniging Nijmegen aangeboden. Op zaterdag 18 september voor jeugd 6 t/m 12 jaar van 10.00 tot 13.00 uur op de
parkeerplaats van het Triavium. 

Zaterdag 18 september – Inloop Handboogvereniging Staddijk
Handboogvereniging Staddijk organiseert een open inloop voor alle inwoners uit Nijmegen vanaf 12 jaar. Ontdek het
handboogschieten via een demonstratie, maar vooral ook door het zelf eens te proberen. Altijd al een keer met een handboog willen
schieten? Kom dan zaterdag langs tussen 10.00 en 12.00 uur op Staddijk 31! 

Dinsdag 21 september – Test je fit!
Wilt u tips over uw gezondheid? Of wilt u gezonder en/of fitter worden? Kom dan dinsdag 21 september tussen 11.00 en 19.00 uur
naar Winkelcentrum Dukenburg. Laat uw gezondheid gratis testen en win advies in bij de buurtsportcoach over de mogelijkheden om
te sporten en/of bewegen.

Donderdag 23 september – Beweegadviesgesprek
Bent u op zoek naar een geschikte sport- en/of beweegactiviteit? Of heeft u vragen over sport of bewegen? Kom dan naar het
Wijkcentrum Dukenburg en stel uw vraag tijdens een beweegadviesgesprek. Buurtsportcoaches staan tussen 10.00 – 12.00 uur en
13.00 – 15.00 uur bij de ingang van het wijkcentrum.

Heeft u vragen over een van de bovenstaande activiteiten? Of wilt u graag in gesprek met een van de buurtsportcoaches over
bewegen? Mail dan snel naar dukenburginbeweging@nijmegen.nl. 
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