
vragen we je naar MijnVitesse in Gelredome 
te komen. Daar ligt het aanvraagformulier 
klaar. Vergeet niet je GelrePas mee te nemen!! 
Nadat je aanvraag is afgehandeld dien je 
direct te betalen en krijg je gelijk je GelrePas 
Vitesse Kaart mee. Het aanvragen van deze 
‘10- wedstrijden kaart’ kan dus alleen in 
GelreDome. 

Hoe kan je betalen?
Betalen kan contant of per pin in de winkel van 
Vitesse in GelreDome. 

Vragen?
Heb je nog meer vragen, neem dan even 
contact op met de klantenservice van Vitesse 
via fanservice@vitesse.nl of kom naar de winkel 
in GelreDome. Daar staan de medewerkers van 
Vitesse je graag te woord.

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 

DIVERSEN
SEIZOENSKAART VITESSE
Ben je woonachtig in de gemeente Arnhem, 
Renkum, Rheden, Westervoort, Duiven of 
Zevenaar? 
Speciaal voor jou als GelrePashouder 
hebben we samen met Vitesse een prachtige 
mogelijkheid gecreëerd om er dit seizoen ook 
bij te zijn. 
Je kunt de resterende wedstrijden uit het 
10-wedstrijdenpakket bijwonen vanaf 
de tribune Oost waarbij je de keuze hebt 
tussen een plaats van € 35,00 of €42,50 
(volwassenen) en voor kinderen een plaats van 
€17,50 of €21,25.
Wanneer er reeds wedstrijden zijn gespeeld uit 
het hieronder vermelde schema geldt hetzelfde 
tarief. Dus wacht niet te lang en profiteer 
optimaal van dit aanbod.
Welke wedstrijden betreft het?
Samen met Vitesse hebben we de volgende 
wedstrijden geselecteerd voor dit mooie 
aanbod*:

08-11-2019 Vitesse vs FC Groningen 
22-12-2019 Vitesse vs VVV-Venlo 
26-01-2020 Vitesse vs FC Emmen 
16-02-2020 Vitesse vs sc Heerenveen 
21-03-2020 Vitesse vs Willem II 
11-04-2020 Vitesse vs RKC Waalwijk 
26-04-2020 Vitesse vs Sparta Rotterdam 
03-05-2020 Vitesse vs Heracles Almelo 

*Alle data en tijden zijn onder voorbehoud van 
eventuele wijzigingen. Houd Vitesse.nl in de 
gaten voor de actuele wedstrijdinformatie.
Deze aanbieding geldt uitsluitend voor 
pashouders woonachtig in de gemeente 
Arnhem, Renkum, Rheden, Westervoort, 
Duiven of Zevenaar. 
Op vertoon van je GelrePas 2019 kan je in de 
winkel in Gelredome terecht. Er geldt maximaal 
één ‘10-wedstrijdenkaart’ per pashouder.

Wanneer en hoe moet je reageren?
Om je aanvraag op tijd te kunnen verwerken 

2SWITCH
Op vertoon van uw GelrePas 10% korting op 
uw aankopen bij 2Switch 

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 

DÉ BIBLIOTHEEK ARNHEM, VELUWEZOOM, 
GELDERLAND ZUID EN KUNSTWERK! DÉ 
BIBLIOTHEEK DE LIEMERS 
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 

GelrePas
Programma november/december 2019
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, tenzij anders vermeld. Bij het inleveren van een coupon dient u het nummer van uw GelrePas op de 

achterzijde van de coupon in te vullen. Het programma vindt u ook op www.gelrepas.nl

25 jaar

VITESSE



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: 
Dé Bibliotheek Arnhem in Rozet aan de 
Kortestraat of bij één van de vestigingen van dé 
Bibliotheek Veluwezoom, Gelderland Zuid of 
Kunstwerk! Dé Bibliotheek de Liemers.
Zie voor vestigingen en info 
www.bibliotheekarnhem.nl, 
www.bibliotheekveluwezoom.nl, 
www.debibliotheekliemers.nl of www.obgz.nl

STUDIEBEGELEIDING ZEVENAAR
(alleen bestemd voor pashouders uit de 
gemeente Zevenaar)
Voor 19 euro per maand kun je als leerling in het 
voortgezet onderwijs van het Liemers College 
gebruik maken van huiswerkbegeleiding. 
Studiebegeleiding Zevenaar leert de leerling 
slimme en handige manieren om huiswerk te 
plannen en te leren.
www.studiebegeleidingzevenaar.nl

DE THUYN, ARNHEM-ZUID 
Werken in en rondom gemeenschappelijke 
tuinen. Er is een mogelijkheid om met 
elkaar een eenvoudige maaltijd te nuttigen. 
Op vertoon van de GelrePas kan je een 
5-strippenkaart kopen voor € 6,25. Een 
activiteit en een maaltijd kosten beiden een 
strip. Voor meer informatie neem contact op 
met T 06 13764530 of mail naar 
dethuyn@swoa.nl

DE GROTE SINTERKLAASSHOW, 17 
NOVEMBER, 13.30 UUR, SPORTHAL SPORTS 
PLANET WESTERVOORT
Deze interactieve en spetterende show 
kenmerkt zich door magische momenten, het 
enige echte Pieten showballet, leuke sketches, 
herkenbare Sinterklaas liedjes, een hilarische 
buikspreekact, een verrassing voor Sinterklaas 
en natuurlijk Pieten in de zaal.  Voor 5 euro 
kunnen GelrePashouders een ticket bestellen 
via: www.grotesinterklaasshow.nl/gelrepas/

SINT SPELEN ROZET, LOCATIE: ROZET EN 
HISTORISCHE KELDERS (ingang via Rozet)
Neem een kijkje in de slaapkamer van 
Sinterklaas, bak pepernoten, luister naar een 
voorleesverhaal en dans en sport mee met de 
pieten. Heb je aan alle activiteiten deelge-
nomen, dan krijg je een echt pietendiploma.

Data en tijd:
• zaterdag 16 november (Rozet is op deze dag 

ook de eindlocatie van de intocht) 11.00-
16.30 uur

• woensdag 20 november, 13.00 - 17.00 uur
• vrijdag 22 november, 13.00 - 17.00 uur
• zaterdag 23 november, 11.00 - 16.30 uur
• woensdag 27 november, 13.00 - 17.00 uur
• vrijdag 29 november, 13.00 - 17.00 uur
• zaterdag 30 november 11.00 - 16.30 uur
Op vertoon van de GelrePas kunnen kinderen 
gratis deelnemen. Ouders mogen gratis mee 
naar binnen.

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.
Penningmeester en contactpersoon Henny van 
Hal, Achterste Weide 3, 6921SG Duiven. 
T (0316) 266 581.
 www.speelotheek-de-vlieger.nl 
Speel-o-theek Het Speelpunt in de Aletta 
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 

OBERHAUSEN, Kerstmarkten

DAGTOCHT 
te boeken vanaf maandag 4 november

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.
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 de 
reserveringsbevestiging thuisgestuurd. 
Uw opstapplaats en vertrektijd staan hierin 
vermeld. 

OBERHAUSEN, KERSTMARKTEN
Het Centro is het grootste winkel- en 
recreatiecentrum in Europa. Er wachten wel 
drie betoverende kerstmarkten op jullie, met 
elk zijn eigen thema. U heeft de keuze uit één 
van de volgende vertrekdata: Zaterdag 
23 november, woensdag 27 november, 
zaterdag 7 december, woensdag 
11 december, zaterdag 21 december.

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. Deze prijs is inclusief vervoer en 
entree.

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 wanneer u heeft gereserveerd maar 
u besluit achteraf om niet mee te gaan, dit 
direct telefonisch door te geven aan Betuwe 
Express. Zo worden onnodig lege plekken 
voorkomen en kan er iemand anders in uw 
plaats mee. 



SPEELPARADIJS BALLORIG ARNHEM, 
HAZENKAMP 36, ARNHEM
Kinderen tot 12 jaar kunnen op vertoon van hun 
GelrePas één keer per maand voor €5,65 een 
dagje doorbrengen in speelparadijs Ballorig. Dit 
bedrag is inclusief frites en een snack naar keuze 
en geldt uitsluitend voor de kinderen. Ouders/
begeleiders hebben gratis toegang. Voor 
kinderen jonger dan 4 jaar die nog geen eigen 
GelrePas hebben kan gebruik worden gemaakt 
van de GelrePas van één van de ouders.

Op vertoon van uw GelrePas en tegen 
inlevering van coupon 71 kunt u in 2019 
één keer gratis een bezoek brengen aan dit 
indrukwekkende museum. Zorg er voor 
dat u op de achterzijde van de coupon uw 
pasnummer heeft ingevuld.

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.

RECREATIE
WILLEMEEN WINTER BIVAK
Zaterdag 21 december t/m 23 december 
2019, vertrek: 10:00 uur 
We zoeken de totale rust op van de natuur en 
proberen daar vooral warm en droog te blijven. 
Twee nachten op één locatie dus minimaal 
gewandel. Wel veel kampvuur!
Wil je graag mee maar denk je dat je niet de 
juiste spullen hebt. Wij hebben genoeg om je 
een flink eind op weg te helpen. Op vertoon 
van een geldige GelrePas zijn de kosten 10 
euro. In de kosten zitten de reiskosten en één 
avondmaaltijd. 
Wil je meer info? E jasper@willemeen.nl
of kom langs in Willemeen, Willemsplein 1, 
6811 KA Arnhem

AIRBORNE MUSEUM
De Slag om Arnhem, ‘Een brug te ver’
In de monumentale villa Hartenstein, die 
tijdens de Slag om Arnhem (september 
1944) Brits hoofdkwartier was, komen 
verhalen tot leven van Britse, Poolse, Duitse 
militairen en burgers. In de ondergrondse 
Airborne Experience ervaar je de Slag om 
Arnhem in al zijn hevigheid, want je waant 
je letterlijk midden in de strijd. Met tijdelijke 
tentoonstellingen wordt de wereldberoemde 
Slag om Arnhem steeds weer vanuit een ander 
perspectief belicht. 
Kijk voor een overzicht van wat er nu te 
zien is op www.airbornemuseum.nl/
tentoonstellingen 
Voor families met kinderen is er een interactieve 
familietour. Ga op onderzoek uit in het 
museum en ontdek wat er in 1944 allemaal is 
gebeurd. Ook is er een leuke buitenspeurtocht 
te volgen.  Dagelijks geopend van 10.00 - 
17.00 uur
Airborne Museum Hartenstein
Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek
www.airbornemuseum.nl

AIRBORNE MUSEUM



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 2019 
éénmaal een gezins 10-rittenkaart kopen. U 
vindt Kiddiez Speeltuin aan de Dorpstraat 46. 
Voor info zie www.kiddiezspeeltuin.nl 

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 2019 maximaal één 
keer per kind met korting worden aangeschaft. 
Begeleiding vanaf 18 jaar heeft gratis toegang. 
Voor info zie www.monkeytown.eu  
Wilt u als GelrePashouder gebruik maken van 
deze aanbieding voor uw zoon/dochter jonger 
dan 4 jaar, dient u eerst contact op te nemen 
met de GelrePas.

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 maximaal één keer in 2019). 
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 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 

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  

KUNSTWERK! 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.liemerskunstwerk.nl
Op vertoon van uw GelrePas betalen 
pashouders van 18 jaar en ouder slechts 
€ 1,00. Jongeren hebben gratis toegang.

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 

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

NEDERLANDS WATERMUSEUM

ONTSPANNING 
ELDEN MET ELKAAR 
Het Dorpshuis in Elden organiseert op 
dinsdagmiddag en op vrijdagochtend diverse 
activiteiten. Daarbij zijn drie dingen belangrijk: 
ontmoeten, activiteiten en een eenvoudige 
maaltijd. 
Op dinsdagmiddag staat het bewegen centraal 
zoals het behouden van behendigheid en 
balans, sport en spel en wandelen. 
Op vrijdag staat muziek centraal, samen 
zingen, muziek maken en samen ervaren. 
Bij aanvang staat er altijd een kopje koffie klaar 
en aan het eind van de activiteit kan er samen 
gegeten worden.
Voor deelname aan activiteiten en het nuttigen 
van de maaltijd wordt een eigen bijdrage 
gevraagd. U kunt hiervoor een strippenkaart 
kopen met 5 strippen. Een activiteit en een 
maaltijd kosten beiden een strip. Tot 1 januari 
2020 geldt een aanbiedingsprijs van € 2,00 per 
strip in plaats van € 2,50. 
Op vertoon van uw GelrePas krijgt u 50% 
korting op maximaal twee strippenkaarten 
per maand. U betaalt dus maar € 5,00 per 
strippenkaart.
U bent elke dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 
16.30 uur en vrijdagochtend van 10.00 uur tot 
13.00 uur van harte welkom in het Dorpshuis, 
Rijksweg-West 50 Elden, T 06 1396 9273.

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

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 
naaicursus, 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 

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.



NOVEMBER

• Paul Simon’s ‘Graceland’ - Sioen
 Zaterdag 2 november 2019, 
 20:30 uur, Musis
Singer-songwriter Sioen, zet met zijn 
programma Sioen plays Graceland een 
ijzersterke interpretatie van het oorspronkelijke 
album van Paul Simon.
Beleef alle grote songs opnieuw, zoals You can 
call me Al, Diamonds on the soles of her shoes en 
Under African skies. 
• Showponies 2 - De Alex Klaasen Revue
 Donderdag 7 november 2019, 
 20:15 uur, Stadstheater
Alex Klaasen en zijn gang zetten met 
Showponies 2, alles weer op z’n kop.Showponies  
2 is een rollercoaster van humor, drama, (zelf)
spot, sentiment en slapstick.Speciaal voor 
iedereen die wil lachen om zichzelf. Voor 
iedereen die verrast wil worden. En ook voor 
Johan Derksen.

• The Children - Het Nationale Theater
 Donderdag 12 december 2019, 
 20:15 uur, Stadstheater
Grimmig en grappig conversatiestuk met 
vlijmscherpe dialogen. The Children belicht het 
klimaatprobleem op een fantastische manier. 
Drie babyboomers staan voor de keuze: ga ik 
verder met mijn comfortabele leven of neem 
ik mijn verantwoordelijkheid en ruim ik de 
rotzooi op die wij zelf hebben veroorzaakt. In 
The Children houden drie mensen elkaar in de 
greep van een groot moreel dilemma.

ONS RAADHUIS VELP
Ons Raadhuis in Velp is een activiteitencentrum 
voor 55+. Op het programma staan activiteiten 
als tai chi, yoga, Ki, bewegen (behendigheid 
en balans), ballet, slow zumba, schilderen, 
boetseren, handwerken, creatief kleuren, 
schaakclub, zingen, gespreksgroep, wandel-
groep, voorlezen en meditatie. Regelmatig 
zijn er concerten (klassiek en populair), 
lezingen, porselein schilderen, taarten 
maken, bloemschikken, strovlechten en 
luisteren naar klassieke muziek. Kom gewoon 
eens kijken in Ons Raadhuis om de sfeer te 
proeven. U wordt dan ontvangen door één 
van de vaste medewerkers die u wegwijs zal 
maken. De koffie en thee staan klaar en zijn 
gratis. Raadhuis Velp is open van maandag 
t/m vrijdag van 9.30 tot 16.30 uur. Er wordt 
gewerkt met strippenkaarten en de meeste 
activiteiten kosten 1 strip (€ 3,00). Houders 
van de Gelrepas krijgen 50% korting en betalen 
10 euro voor een 8-strippenkaart. De Gelrepas 
vergoedt maximaal twee strippenkaarten per 
maand. Ons Raadhuis is volop in ontwikkeling 
en er komen nog steeds activiteiten bij. Hou 
daarom de website in de gaten: 
www.onsraadhuis.com
Ons Raadhuis, Nieuwstraat 1, 6881 SK Velp, 
(026) 844 9140, info@onsraadhuis.com 

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 
donder dag 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

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.
 

FILM, MUZIEK, 
THEATER EN 
CONCERT

HET GELDERS ORKEST
Op vertoon van uw GelrePas en tegen 
inlevering van de vermelde coupons kunt u 
voor € 5,00 (3e rang) onderstaande concerten 
bijwonen. Kaarten zijn te koop bij het bespreek-
bureau aan de Velperbinnensingel 15, bij 
hoofdentree Musis, Velperbinnensingel 10. De 
kassa is geopend van maandag t/m zaterdag 
van 12.00-17.00 uur. Reserveren is niet 
mogelijk. Voor uitgebreide informatie zie
 www.musisenstadstheater.nl  

• Bruckners Derde en Celloconcert in C van 
Haydn, coupon 96

Dirigent Claus Peter Flor en celliste Quirine 
Viersen in een monumentaal symfonisch 
programma. Geniet voor het eerst in 
Nederland van de prachtige oorspronkelijke 
noten van Bruckners symfonie nr. 3, de oerversie 
van 1873. 
Musis, za. 9 november, 20.00 uur 
• Kerst met Karin Strobos & Mahler 4, 

coupon 97 
Betoverend en ontroerend, dit kerstconcert 
van dirigent Alexandre Bloch en mezzosopraan 
Karin Strobos. Met schitterende aria’s uit 
diverse opera’s van Mozart, de ouverture uit 
Die Zauberflöte en de subtiele Symfonie nr. 4 van 
Mahler. 
Musis, vr. 13 december, 20.00 uur 

STADSTHEATER EN MUSIS
Op vertoon van uw GelrePas en tegen 
inlevering van coupon 98 kunt u naar één van 
onderstaande voorstellingen. Kaarten zijn te 
koop aan de kassa in Musis. De kassa is geopend 
van maandag t/m zaterdag van 12.00 - 17.00 
uur. Reserveren is niet mogelijk. Op de dag 
van de voorstelling moet u ook bij de ingang 
uw geldige GelrePas tonen. Zonder geldige 
GelrePas heeft u geen toegang. Tenzij anders 
vermeld, heeft u de keuze uit de entreeprijzen 
€ 10,00 1e rang (indien beschikbaar) of € 5,00 
2e rang. De prijzen zijn inclusief een consumptie 
en gebruik garderobe. Voor uitgebreide info zie 
www.musisenstadstheater.nl 

Kerst met Karin Strobos & Mahler 4



 • Holland Baroque & London Community 
Gospel Choir - Gospel Baroque

 Maandag 02 december 2019, 
 20:00 uur, Musis
London Community Gospel Choir en Holland 
Baroque treffen elkaar in een aanstekelijk 
programma van gospel en barok. Met Handel 
als uitgangspunt is dit concert een vrijplaats 
waar swing, harmony en barokke weelde 
elkaar ontmoeten. Programma o.a.: Händel – 
Hallelujah (uit ‹Messiah›), Händel – Zadok the 
Priest Tallis – If ye love me, Gospel traditionals
• Misa Criolla - Música Temprana
 Maandag 23 december 2019, 
 20:00 uur, Musis
Ruim vijftig jaar geleden verloor het Latijn 
zijn alleenrecht in de kerk en Ramírez greep 

 

deze gelegenheid aan om een mis te schrijven 
waarin zowel volkstaal als volksmuziek is 
verwerkt. Adrián Rodríguez Van der Spoel en 
zijn ensemble Música Temprana combineren 
dit geliefde werk met bijzondere en nog 
nauwelijks gespeelde muziek uit Spanje en 
Latijns-Amerika. 
• KERSTGALA - Introdans
 Donderdag 26 december 2019, 20:15 uur, 

Stadstheater
Het KERSTGALA 2019. Deze traditionele 
voorstelling van ons huisgezelschap Introdans 
is al jaren een begrip. Het complete Introdans-
tableau danst op en rond de kerstdagen 
een programma dat speciaal voor deze 
gelegenheid werd samengesteld door artistiek 
directeur Roel Voorintholt.

• ABBA GOLD EUROPE - The tribute band to 
ABBA

 Woensdag 13 november 2019, 
 20:30 uur, Musis
Abba Gold is een hommage aan de muziek van 
Abba in zijn originele vorm. Vier fantastische 
muzikanten, die eerder in de Londense cast van 
Mamma Mia zaten, spelen onder meer Dancing 
Queen, Gimme! Gimme! Gimme! en Knowing 
Me, Knowing You, liedjes die in het geheugen 
gegrift staan. Lang leve Abba: Thank You For 
The Music!
• Thomas Acda - Motel
 Vrijdag 22 november 2019, 
 20:15 uur, Stadstheater
Thomas Acda is terug op het toneel met 
zijn langverwachte eigen muzikale cabaret-
voorstelling,samen met gitarist David 
Middelhoff en percussioniste Laura Trompetter. 
Over hoe we met vallen en opstaan proberen 
invulling te geven aan ons leven.
• Sierra Oscar Foxtrot Tango - Nederlands 

Dans Theater 2
 Zaterdag 23 november 2019, 
 20:15, Stadstheater
In Sierra Oscar Foxtrot Tango brengt NDT 
een verrassende mix van vier contrasterende 
choreografische stemmen en daagt daarmee 
de jonge dansers van NDT 2 uit. Een werk 
waarin onmerkbaar genavigeerd wordt tussen 
natuurkunde en poëzie, dans en acrobatiek.
• Sinterklaasfeest (2+) - Met o.a. 

Pepernotenpopconcert
 Zaterdag 30 november 2019, 12:30 uur, 

Musis
Speciaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd 
zorgt Jelle Amersfoort samen met zijn band 
voor een energiek, aanstekelijk muziekfeest 
met massa’s kleine én grote meezingers, 
-dansers en -springers. O ja: ook ontzettend 
leuk voor ouders en opa’s en oma’s!

Nederlands Dans Theater 2



 

 THEATER AAN DE RIJN, 
RIJNSTRAAT 42 ARNHEM
Op vertoon van je GelrePas kun je voor 
€ 5,00 (€ 7,00 aan de deur) naar één van 
onderstaande voorstellingen. Reserveren is 
mogelijk via kassa@theateraanderijn.nl  
Zie voor uitgebreide info 
www.theateraanderijn.nl 

NOVEMBER
• 4 november: Dance Flavours Performance 

Night - Arnhemse Meisjes / De Nieuwe 
Oogst 

-  Mind the body
-  Untitled Places
-  Shoot to Still
-  Third Culture Kid (extracten)
• 7 november : Redo& Heritage-Shailesh 

Bahoran / Illusionairy Rockaz Company
• 14 november: Boys won’t be boys
• 21 november: Hotel Rock Bottom - 
 MAN || CO 
• 27 & 28 november: Life, OH Life - 
 Club Gewalt

DECEMBER
• 2 december: The Exact Position of Things 

- Nicole Beutler Projects
• 9 december: Er Zal Iemand Komen - Noord 

Nederlands Toneel / Firma Ducks

DE PLAATS MUZIEKTHEATER 
• Arnhem CS - FLATLINE, Startlocatie is in 

het WTC bij Arnhem CS
 Woensdag 30 oktober t/m zaterdag 2 

november, 19:30 uur
De Plaats keert terug naar Arnhem CS met 
de flitsende muziektheatertrip FLATLINE. 
FLATLINE is een voorstelling over mensen die 
zich tijdelijk losweken van de wereld. En van 
de tijd. 
GelrePasprijs: € 12,50 (volwassenen) en 
€ 7,50 (jongeren)  
• De Arnhemse Broek #2
De Plaats komt terug in de wijk met De 
Arnhemse Broek #2. 
Al wandelend door Het Broek ben je getuige 
van muzikaal theater op de locaties: het 
naaiatelier in wijkcentrum Symfonie, het 
Toon Hermans Huis, de Modevakschool, de 
museumwoning in de Johan de Wittlaan en 
buurthuis De Paperclip. In elk tijdelijk theater 
speelt minstens één buurtbewoner, orkest, 
band of koor de sterren van de  Broekse hemel. 
Benieuwd geworden? Maak ’t mee bij De 
Plaats!
Data: Vrijdag 15 november, 19.30 uur, 
Zaterdag 16 novemer, 19.30 uur
Zondag 17 november, 14.00 uur
GelrePasprijs: € 2,50 
• 1000 kraanvogels (8+)
1000 Kraanvogels gaat over kinderen die 
de wereld veranderen. Over Malala, het 
Pakistaanse meisje dat streed voor het recht 
van meisjes op onderwijs. Over Kesz Valdez uit 
de Filippijnen, geboren als vuilniszoeker, die 
begon met het uitdelen van gevonden plastic 
slippers en uiteindelijk ‘De Internationale 
Kindervredesprijs’ won. Mohammed, die op 
zijn achtste zijn eerste schooltje startte in een 

• Muziektheater (thriller), Irene Kuiper, 
Frédérique Sluyterman van Loo, Ger Otte  
Callas | Onassis | Kennedy Een muzikale 
vete

 20 november 2019, 20.15 uur, Jumbo 
Heemskerkzaal 

Een muzikale vete over passie en wraak, waarin 
feit en fictie op verrassende wijze door elkaar 
heen lopen. 

DECEMBER
• Muziek, Maaike Widdershoven, Tony Neef, 

Ruud Bos, Weet je nog wel … deel 2
 13 december 2019, 20.15 uur, Jumbo 

Heemskerkzaal
Met liedjes uit het Nederlands cultureel erfgoed, 
die nooit vergeten mogen worden. Oubollig? 
Truttig? Nee, dat is het niet. En dat gaat het ook 
nooit worden als je de teksten en melodieën 
gewoon hun werk laat doen.

Syrisch vluchtelingenkamp.Wisten zij waar ze 
aan begonnen? Nee. Maar van het een kwam 
het ander. Ook kinderen veranderen de wereld. 
Altijd. Overal. Daarom deze ode.
Data en tijden: 
vrijdag 20 december 19.30 uur, zaterdag 21 
december 15.30 en 19.30 uur
zondag 22 december 15.30 uur en 19.30 uur,  
donderdag 26 december 15.30 uur
vrijdag 27 december 15.30 en 19.30 uur,  
zaterdag 28 december om 15.30 en 19.30 uur
zondag 29 december om 15.30 en 19.30 uur
Locatie: De Transformatie-Plaats, Van 
Oldenbarneveldtstraat 94-15, 
6827 AN  Arnhem
GelrePasprijs: € 7,50 (volwassenen) of € 3,00 
(jongeren)
Voor meer informatie en kaartverkoop: 
https://theaterdeplaats.nl/

KUNSTWERK! HET MUSIATER, 
BOMMERSHEUFSESTRAAT 62, ZEVENAAR-
CENTRUM.
U kunt voor € 8,00 naar één van onderstaande 
voorstellingen. Kaarten zijn te reserveren via 
www.hetmusiater.nl (vermeld hierbij dat u 
gebruikt maakt van uw GelrePas). De kassa 
is elke dinsdag t/m vrijdag geopend tussen 
10.00-14.00 uur. Tijdens deze openingstijden 
kunt u ook telefonisch reserveren, waarbij u 
dient te vermelden dat u gebruik wilt maken 
van uw GelrePas. U dient de kaarten persoonlijk 
af te halen aan de kassa van Het Musiater op 
vertoon van uw GelrePas en tegen inlevering 
van coupon 99.

NOVEMBER
• Muziek, Chris Hinze, Incredible India 
 13 november 2019, 20.15 uur, 
 Jumbo Heemskerkzaal
In ‘Incredible India’ word je mee genomen 
naar de onbekende, fascinerende en kleurrijke 
wereld van 1.5 miljard Indiërs. 
‘Incredible India’ wordt de allerlaatste grote 
productie van Chris Hinze. Dus: mis het niet! 

Chris Hinze, Incredible India



 
• Cabaret, Vincent Bijlo, Vincent Bijlo & The 

Rossettis, Eindejaarsshow 2019
 22 december 2019, 20.15 uur, Jumbo 

Heemskerkzaal
Van klimaatdrammers tot potenrammers, van 
schaatskoorts tot warmterecords, van Tweede 
tot Eerste Kamer, van Brexit tot Trump, van 
Russen tot Chinezen, Bijlo plaatst 2019 in 
context, met veel grappen, veel muziek en 
poëzie.

MUZIEKCAFÉ DE LANTAERN, 
HOOGE BONGERT 3 ZEVENAAR 
(LOCATIE CALEIDOZ).  
In de laatste maanden van 2019 heeft 
Muziekcafé De Lantaern weer een afwisselend 
programma. Voor de liefhebbers van de Ierse 
folk treedt op zaterdag 30 november, The 
Fureys op.
U kunt via onze website www.delantaern.nl 
E-tickets kopen. De vermelde prijs is inclusief 
servicekosten. Voer als code ‘gelrepas’ in. 
U krijgt 1 keer per 2 maanden 50% korting. 
In de maanden november en december 
treden de volgende artiesten op tijdens onze 
muziekavonden:
• 02-11-2019 Open Podium 
 Gratis toegang
• 09-11-2019 Edgelarks 
 Gelrepasprijs € 6,25
• 16-11-2019 Open Podium 
 Gratis toegang
• 23-11-2019 Jan Ottink Band 
 Gelrepasprijs € 7,50
• 30-11-2019 The Fureys
 Gelrepasprijs € 10,00
• 07-12-2019 Discoavond
 Gratis toegang
• 14-12-2019 Open Podium
 Gratis toegang
• 21-12-2019 Kerstconcert
 Gelrepasprijs € 4,00
Voor meer informatie over de concerten en de 
Open Podium avonden zie onze website www.
delantaern.nl of volg ons op facebook www.
facebook.com/Lantaern

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).

NOVEMBER
01+02 Cabaret , Martijn Koning, 

Oudejaarsconference 2019 (try-out)
01 Comedy & Stand-up, Arnhem Lacht, 

Kleine Zaal
07 Cabaret , Kasper van der Laan, 1 Kilo
08 Cabaret, De Partizanen, Het leven an sich
08 Cabaret, Cameretten, Try-outs, Kleine Zaal
09 Comedy, Masters of Comedy
09 Cabaret, Cameretten, Try-outs, Kleine Zaal
14 Cabaret, Arnout van den Bossche, Burn-

out voor Beginners 

MUZIEKCAFÉ DE LANTAERN, The Fureys

15 Cabaret , Lebbis, De Ervaring – 
Bovengrens II

15 Kleinkunst, Janneke Jager,  Femme Façade, 
Kleine Zaal 

16 Cabaret, Jeroen van Merwijk, Was volgend 
jaar maar vast voorbij

16 Cabaret, Maarten Westra Hoekzema, Tired 
of being young, Kleine Zaal

21 Muziektheater,  Enge Buren, BASTA!
22 Cabaret, Erik van Muiswinkel, Buigt Allen 

Mee voor Drs. P
22 Cabaret , Edson da Graça, Wakker, Kleine 

Zaal

Vincent Bijlo & The Rossettis

Martijn Koning



23 Cabaret , Rundfunk, Todesangstschrei
23 Cabaretliedjesprogramma, Verreck & 

Pleijsier , Reünie, Kleine Zaal
28 Cabaret, Sjaak Bral, Vaarwel 2019
29 Cabaret, Christel de Laat, Zijn daar nog 

vragen over?
29 Cabaret, Een halfje Purper: Frabs Mulder 

en Diederick Ensink, Brieven aan m’n 
hond, Kleine Zaal

30 Cabaret, Viggo Waas, 
 De Meestervoorspeller
30 Cabaret, Pieter Verelst, Amai, Kleine Zaal

DECEMBER
06 Cabaret, Martijn Kardol, Welkom
06 Comedy & Stand-up, Arnhem Lacht, 

Kleine Zaal
07 Cabaret, Nabil, Monopoly
07 Cabaret, Bovenste Knoopje Open, Tijd Zat, 

Kleine Zaal
08 Cabaret, Ricky Risolles, Ya, dat is iets 

Indisch…15.00 uur
13 Cabaret, Vincent Bijlo & The Rossetti’s, 

Eindejaarsshow 2019

13 Toneel, Debby Petter, De liefde voorbij, 
Kleine Zaal

14 Stand-up, Comedy Parade, Comedy Night
14 Cabaret, Mylou Frencken & Dorine 

Wiersma, Waagstukken, Kleine Zaal
19 Cabaret, Jacob Spoelstra, 

Oudejaarsconference 2019: Kezellig!
20 Cabaret, De Gestampte Meisjes, F*KE IT- 

kersteditie
20 Cabaret, Madelijne Kool, Hahahandleiding 

Kerstshow, Kleine Zaal
21 Theaterconcert, Alain Clark, Solo in het 

theater
21 Comedy/stand-up, Arnhem Laughs,  

Comedy Night (English spoken), Kleine 
Zaal 

TONEELGROEP OOSTPOOL 
U kunt op vertoon van uw GelrePas voor 
€ 3,00 naar onderstaande voorstellingen. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via marketing@
toneelgroepoostpool.nl of op de avond zelf 
vanaf een uur voor aanvang aan de kassa van 
Huis Oostpool, Nieuwstraat 58, Arnhem.
• 7 november in Huis Oostpool | 
 NTGent - Rijgen
In Rijgen, gebaseerd op de befaamde klassieker 
over liefde en seksualiteit van Arthur Schnitzler, 
verleiden acteurs elkaar -en misschien ook een 
dier- op het toneel. Ze vertellen obscene 
verhalen. Citaten uit smeuïge popsongs, 
chatrooms voor zoöfielen en erotiserende 
teksten toveren een blos op je wangen.
• 20 t/m 22 november 2019 in Huis 

Oostpool | Toneelgroep Echo i.s.m. de 
Veenfabriek – Club Catharsis #(over)
levendoortelijden

Afgestompt door haar schijnbaar perfecte, 
maar lege bestaan gaat een vrouw op zoek naar 
nieuwe zingeving in haar leven. Ze belandt in 
een mysterieuze club. Wat begint als een spel 
loopt gruwelijk uit de hand.
• 03 t/m 07 december 2019 in Huis Oostpool 

| Toneelgroep Oostpool – Allemaal 
Mensen | UMUNTU

In Allemaal Mensen | Umuntu proberen tien 
jonge mensen hun identiteit te bepalen. Zijn ze 
queer, hetero, homo, nerd, millenial, zwart, 
wit? Ze stellen zich aan je voor en proberen zich 
van hun beste kant te laten zien. Maar het blijkt 
nog niet zo eenvoudig om je identiteit onder 
woorden te brengen. Een brutale, geestige en 
ontroerende voorstelling over identiteit, 
diversiteit en inclusiviteit. 

THEATER DE KIK
DORPSSTRAAT 39, ELST (ACHTER DE HEMA)
Op vertoon van uw Gelrepas en tegen 
inlevering van coupon 100 kunt u voor € 5,00 
één van onderstaande voorstellingen bijwonen. 
Bij de kassa kan uitsluitend contant worden 
betaald. Reserveren van kaarten kan telefonisch 
via T 06 1103 1923 of via www.theaterdekik.nl 
Vermeld bij het reserveren dat u gebruik maakt 
van de Gelrepas.

NOVEMBER
• zaterdag 9 november 2019, Muziek, Joris 

Linssen & Caramba, RAAK!, 20.30 uur
• zaterdag 16 november 2019, Cabaret, Nabil 

Aoulad Ayad, Monopoly, 20.30 uur
• zaterdag 30 november 2019, Jeugd, Hakim, 

Stage bij de Sint (4+), 14.00 uur

Enge Buren, BASTA!

Christel de Laat

 Mylou Frencken & Dorine Wiersma

Alain Clark

Toneelgroep Echo i.s.m. de Veenfabriek – 
Club Catharsis #



DECEMBER
• zaterdag 14 december 2019, Muziektheater, 

Andermans veren live, Hoe goed wil je het 
hebben? 20.30 uur

• zaterdag 21 december 2019, Cabaret, Kiki 
Schippers, WAAR, 20.30 uur

FILMVOORSTELLINGEN IN THEATER DE KIK, 
DORPSSTRAAT 39, ELST (ACHTER DE HEMA).
Op vertoon van uw GelrePas en tegen 
inle ve ring van coupon 107 kunt u een 
film voorstelling naar keuze bijwonen voor
 € 4,00. Zie ook www.theaterdekik.nl

• 7 november 2019, God Only Knows, 
Feelgood - drama

• 14 november 2019, Beautiful Boy, Art 
- biografisch drama

• 21 november 2019, Instant Family, 
Feelgood - komedie

• 28 november 2019, Cold War, Art 
- romantisch drama

• 5 december 2019, Life Itself, Feelgood 
- romantisch drama

• 12 december 2019, Finding Your Feet, 
Feelgood - romantische komedie

• 19 december 2019, The Wife, Art - drama

PATHÉ BIOSCOOP ARNHEM
Op vertoon van je Gelrepas en tegen inlevering 
van coupon 101, 102, 103, 104, 105 of 106
kun je voor € 5,00 een film naar keuze 
bijwonen. 
Voorwaarden:
• Niet geldig tijdens kerst- en herfstvakantie
• Niet geldig op zaterdag na 18:00 uur
• Exclusief toeslagen
• Alleen geldig bij Pathé Arnhem

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. 

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 

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  

FOCUS FILMTHEATER 
GelrePashouders kunnen op vertoon van hun 
GelrePas en tegen inlevering van coupon 108 
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 109 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.

CURSUSSEN
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 
 
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 tabletcursussen (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 13.30-
15.30 uur onder deskundige begeleiding leuke 
creaties gemaakt zoals kaarten en mozaïeken. 
Op vertoon van uw GelrePas krijgt u 50% 
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



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 
2019-2020 van de Volksuniversiteit Arnhem. 
Zie www.volksuniversiteit.nl/arnhem 

KUNSTWERK!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 2019-2020 van 
Kunstwerk!Volksuniversiteit Zevenaar. 
Kijk op www.liemerskunstwerk.nl voor het hele 
cursusaanbod.

D3RDEVERDIEPING 
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 

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. 
 
MEDIATREFPUNTEN ARNHEM: 
COMPUTERCURSUS EN INTERNET
Voordelige computercursussen volgen in één 
van de Mediatrefpunten in Arnhem. U betaalt 
op vertoon van uw Gelrepas en bij inlevering 
van coupon 30 of 31 € 25,00 voor een cursus. 
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 u 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 Arnhem-zuid.

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 

CIRCUS OP DE BULT
Circuslessen voor kinderen van 4 jaar en ouder. 
Leer jongleren, kunsten hoog in de lucht, 
stelten lopen, bal lopen en nog veel meer. Voor 
kinderen uit Arnhem en omgeving.
Iedere vrijdagmiddag in MFC De Wetering op 
de Geitenkamp in Arnhem;
Lessen van 15.45 - 16.45 uur voor 4 - 8 jarigen 
en beginners en van 16.45 - 18.00 uur voor 
9 jaar en ouder en gevorderden. 
Kosten: € 7,50 per les. De lessen maken deel uit 
van de maximale vergoedingen bij Cultuur.
Geef je op via de website: 
www.circusopdebult.nl 
E circusopdebult@gmail.com

VAN ALLES TE DOEN OP HET TIMMERHUIS! 
Bij het Timmerhuis aan de Akkerwindestraat in 
Arnhem kun je verschillende leuke cursussen 
volgen waarbij je lekker met je handen mag 
werken. Zo is er komend seizoen een cursus 
meubels maken of je kan leren schilderen, 
tekenen en drukken in het 2D-atelier. 
Kinderen kunnen timmeren, plastic recyclen, 
poppenvoorstellingen maken en nog veel 
meer! De eerste les is GRATIS en vrijblijvend en 
als je enthousiast bent kun je je inschrijven voor 
het komende cursusseizoen. Op vertoon van je 
GelrePas kost een strippenkaart voor 10 lessen 
voor pashouders tot 18 jaar slechts € 8,00. 
Een cursus bij Het Timmerhuis maakt deel uit 
van de maximale vergoeding bij Cultuur.
Neem contact op via 
timmerhuismalburgen@gmail.com of kijk voor 
meer informatie op 
www.facebook.com/hettimmerhuis. 
Inschrijven voor een cursus kan op
www.kunstbedrijfarnhem.nl/cursussen

STICHTING KREATIEVE KRING 
WESTERVOORT
Op vertoon van uw GelrePas kunt u één cursus 
naar keuze volgen. De lessen maken deel uit 
van de maximale vergoedingen bij Cultuur.
Kreatieve Kring Westervoort is gevestigd 
in Kulturhus De Nieuwhof, Rivierweg 1 te 
Westervoort. 
Zie www.kreatievekringwestervoort.nl   

DE HELLING   

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 cursusjaar 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 cursusjaar. De cursus/activiteit kan o.a. 
worden gevolgd bij onderstaande instanties/
docenten. De maximale vergoedingen 
gelden ook bij verschuldigde contributie van 
het lidmaatschap van een muziekkorps of 
zangkoor. Kijk voor alle cultuuraanbieders op 
www.gelrepas.nl onder Cultuur.
Naast deelname aan een culturele 
activiteit wordt ook de contributie van een 
sportinstantie vergoed, zie onder Contributie 
(sportvereniging/-instelling of zwemles).

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 



 

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, in de Grote Koppel/
Valkenhuizen krijgt u 50% korting op een 12 x 
kaart voor recreatief zwemmen + aquasporten.
In de Drie-Essen 50% korting op twee keer de 
aanschaf van een maandabonnement.
In de overige zwembaden geldt 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 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 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, aquafitness senioren en Fit Fight 
Calories) in het Lentebad Zevenaar.
50% Korting op een kwartaalabonnement 
in zwembad Oosterbeek en twee keer een 
maandabonnement bij Akwaak Duiven.
Discozwemmen Zevenaar, 50% korting op 
vertoon van je GelrePas.
De Grote Koppel, Zwemfit 50+ : Kopie van 
de pas (inclusief pasfoto) éénmalig een bedrag 
van € 50,= per jaar. Dit wordt uitbetaald in 
januari mits de abonnement voorwaarden 
nageleefd zijn. 

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 

SPORT

CONTRIBUTIE (SPORTVERENIGING/-
INSTELLING OF ZWEMLES) EN 
VOORWAARDEN 
Voor pashouders tot 18 jaar wordt maximaal 
€ 225,00 per jaar van ten hoogste één 
sportlidmaatschap 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 rechtstreeks 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. 
Naast een sportlidmaatschap wordt ook een 
culturele activiteit vergoed, zie onder Cultuur.

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. 

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 



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’. 
De Grote Koppel: Voor revalidatie zwemmen, 
Hart in beweging of zwemles voor allochtone 
dames kan een kopie van de pas (pasfoto 
verplicht) ingeleverd worden. Hiervoor wordt 
een bedrag vergoed tot max. € 225,=

Sommige gemeenten kennen een vergoeding 
van zwemlessen voor de jeugd buiten de 
GelrePas om. Informeer hiernaar bij uw 
gemeente. 

JEUGDINSTUIVEN
Voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar zijn er 
op de woensdag- en vrijdagmiddagen 
jeugdinstuiven. Op vertoon van je 
GelrePas kun je gratis deelnemen aan de 
activiteiten. Woensdagmiddag in sport- 
en ontmoetingscentrum 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.

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 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 
T (026) 377 4928. Op vertoon van uw GelrePas 
heeft u recht op een korting van
€ 50,00 per jaar.

-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.

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 


