
GelrePas
Dit Programma is onder voorbehoud van wijzigingen/annulering van activiteiten in verband met de 

Corona - maatregelen. Wij verzoeken u dringend om de website van onze aanbieders te raadplegen 

voordat u gebruikt maakt van de aangeboden activiteit. 

Dit programma vermeldt de activiteiten in de gemeenten Arnhem, Duiven, Renkum, Rheden, 

Rozendaal, Westervoort en Zevenaar. U kunt hier met uw GelrePas 2020 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

Programma juli/augustus 2020

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 

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 5 jaar of voor hen met een 
functiebeperking. Wanneer u begeleiding nodig heeft kan 
deze kosteloos mee.  Op vertoon van uw GelrePas 2020  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 lidmaat
schap gratis. Dit geldt ook voor pashouders van 65 jaar en 
ouder, echter uitsluitend bij bibliotheek de Veluwezoom, en 
die woonachtig zijn in de gemeente Rheden.
Tevens geldt het gratis lidmaatschap bij de bibliotheken in 
Oosterbeek, Doorwerth en Renkum, echter uitsluitend voor 
pashouders die in de gemeente Renkum woonachtig zijn.
De overige pashouders krijgen op vertoon van hun GelrePas 
2020 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

DIVERSEN

http://www.afvalbalie.nl/
http://www.plusbusrhedenrozendaal.nl
http://www.bibliotheekarnhem.nl
http://www.bibliotheekveluwezoom.nl
http://www.debibliotheekliemers.nl
http://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 5strippenkaart 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

GRATIS SPEELGOED LENEN
Op vertoon van uw GelrePas gratis speelgoed lenen bij:
Speel-o-theek De Vlieger Walcherenstraat 7, 6922 DB Duiven.
Openingstijden: Op afspraak, zie website
Penningmeester en contactpersoon Henny van Hal, 
Achterste Weide 3, 6921SG Duiven. 
T (0316) 266 581. www.speelotheekdevlieger.nl 

Speel-o-theek Het Speelpunt in Bibliotheek Rozet, Kronenburg,  
Kronenburg galerij 7, 6831 ET  Arnhem. 
Speelotheek medewerkers zijn aanwezig op: maandag t/m 
zaterdag 10.0017.00 uur. Lenen en inleveren is mogelijk tijdens 
de openingstijden van de bibliotheek. 
www.speelpunt.nl 

Speel-o-theek Het Kasteel, gevestigd in De Poort 
Heeckerensstraat 201, 6882 DA Velp. Geopend in de oneven 
weken op dinsdag van 18.3019.30 en woensdag van 
13.3015.30 uur. Informatie: T 06  4856 2784 
www.speelotheekvelp.nl 

DIVERSEN

http://www.studiebegeleidingzevenaar.nl
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DAGTOCHT

IN VERBAND MET DE MAATREGELEN OM HET CORONAVIRUS TEGEN TE GAAN KUNNEN 

WIJ IN DE PERIODE JULI/AUGUSTUS GEEN DAGTOCHT AANBIEDEN.

RECREATIE

OPENLUCHTZWEMBAD KLARENBEEK
U kunt met coupon 56 en op vertoon van uw GelrePas een 
badenkaart aanschaffen met korting. Voor prijzen zie:
www.zwembadklarenbeek.nl/tijdenenprijzen

OPENLUCHTZWEMBAD RHEDEN 
Het openluchtbad is op dit moment alleen voor baantjes 
zwemmen geopend: Voor openingstijden en aanpassingen/
verruimingen in het zwemprogramma zie: 
www.sportbedrijfrheden.nl
Korting op vertoon van de GelrePas!
• Los bad: € 2,45
• 12badenkaart | coupon 75: € 24,50
• Seizoensabonnement
• Volwassenen | coupon 74: € 40,00
Naast het kopen van een abonnement of 12badenkaart moet 
men online reserveren (ook bij een los kaartje) voordat er gebruik 
gemaakt kan worden van het zwembad. Men kan niet naar het 
zwembad komen zonder reservering.
Voor openingstijden zie 
www.sportbedrijfrheden.nl/openingstijdenzwembadrheden/

BURGERS’ ZOO
Op vertoon van uw GelrePas en tegen inlevering van coupon 50 
kunt u één keer met korting een dagje uit in Burgers’ Zoo. 
Dit aanbod is geldig van 1 juli tot en met 31 augustus 2020.
Toegangsprijzen voor pashouders zijn:
• Kinderen tot 4 jaar gratis toegang
• Kinderen van 4 tot en met 9 jaar € 7,50
• 10 Jaar en ouder € 10,00
Vul de achterzijde van coupon 50 in en vergeet uw Gelrepas niet.
Vooraf online reserveren verplicht, zie www.burgerszoo.nl

NEDERLANDS OPENLUCHTMUSEUM
Op vertoon van uw GelrePas en tegen inlevering van coupon 55 
kunt u 1 keer gratis naar het Openluchtmuseum in de periode 
van 28 maart tot en met 30 augustus 2020.
Vooraf online reserveren verplicht: 
www.openluchtmuseum.nl/tickets

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
Op vertoon van uw GelrePas en tegen inlevering van 
coupon 71 kunt u in 2020 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.
Vooraf online reserveren verplicht, zie: www.airbornemuseum.nl

https://www.zwembadklarenbeek.nl/tijden-en-prijzen
file:///Volumes/Macintosh%20SSD%201TB/werkmap/%e2%80%a2%20ARNHEM/%e2%80%a2%20GELREPAS/%e2%80%a2%20Nieuwsbrief%202020/%e2%80%a2%20Gelrepas_nieuwsbrief_3_2020/www.sportbedrijfrheden.nl
http://www.sportbedrijfrheden.nl/sportstimulering/de-gelrepas/
https://www.sportbedrijfrheden.nl/openingstijden-zwembad-rheden/
http://www.burgerszoo.nl/
https://www.openluchtmuseum.nl/tickets
http://www.airbornemuseum.nl/tentoonstellingen
http://www.airbornemuseum.nl


TUIN DE LAGE OORSPRONG, VAN BORSSELENWEG, 
OOSTERBEEK
Op vertoon van uw GelrePas kunt u gratis een (familie)abonne
ment aanschaffen voor deze werkelijk schitterend aangelegde 
tuinen met fraaie vergezichten. Geopend vanaf half april op 
woensdag, zaterdag en zondagmiddagen vanaf 13.00 uur. 
Regelmatig zijn er activiteiten voor jong en oud. 
www.tuindelageoorsprong.nl  

DE DIERENSE SPEELTUIN, GRATIS GEZINSABONNEMENT
Tegen inlevering van coupon 5 en uw legitimatiebewijs kunt 
u gratis lid worden of uw bestaande lidmaatschap continueren 
voor 2020. Voor meer informatie en openingstijden zie 
www.dierensespeeltuin.nl

JEUGDLAND
In de periode 11 juli t/m 21 augustus worden er weer volop 
activiteiten georganiseerd door Stichting Jeugdland. Op vertoon 
van je GelrePas en tegen inlevering van de betreffende coupon 
krijg je aantrekkelijke kortingen. 
Meer info vind je op www.jeugdland.nl

De activiteiten zijn:
Coupon 80 Buszegel € 6,25/korting € 5,25
Coupon 81 Brigade € 4,00/korting € 3,00 
Coupon 82 Fotografie € 7,50/korting € 6,50
Coupon 83 Technoplanet € 8,50/korting € 7,50
Coupon 84 Duiken € 11,00/korting € 9,00
Coupon 85 Chocolade workshop € 13,50korting € 12,50
Coupon 86 Mozaïken € 7,00/korting € 6,00
Coupon 87 Instuif dagkaart € 4,00/korting € 3,00
Coupon 88 Instuif weekkaart € 14,00/korting € 12,00
Coupon 89 Lasergame € 6,00/korting € 5,00
Coupon 90 Kookclub € 15,00/korting € 14,00
Coupon 91 Graffity € 4,00/korting € 3,00
Coupon 92 De Bakbar € 9,50/korting € 8,50
Coupon 93 Naaicafe € 10,00/korting € 9,00
Coupon 94 Etsen € 12,50/korting € 11,50
Coupon 95 Knoopschilderij maken € 12,50/korting € 11,50

DE WONDERLIJKSTE PLEK VAN NEDERLAND: 
DE SPELERIJ/UITVINDERIJ IN DIEREN
Een kreatieve 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.
Voor verplichte aankoop online ticket GelrePas houders zie:
www.spelerij.nl/kaartverkoop/gelrepas/

SPEELTUIN TALUD
Op vertoon van uw GelrePas en tegen inlevering van coupon 6 
kunt u gratis één gezinsabonnement aanschaffen. Voor meer info 
zie www.speeltuintalud.nl

SPEELPARADIJS BALLORIG ARNHEM, 
HAZENKAMP 36, ARNHEM
Kinderen tot 12 jaar kunnen op vertoon van hun GelrePas 
één keer per maand voor € 6,65 een dagje doorbrengen in 
speelparadijs Ballorig. Dit bedrag is inclusief een kindermenu naar 
keuze en geldt uitsluitend voor de kinderen tot en met 12 jaar! 
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.
Het is niet toegestaan eigen eten en drinken te nuttigen in 
Ballorig. Vooraf online reserveren verplicht: 
www.ballorig.nl/reserveer

RECREATIE
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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 
10rittenkaart 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 10rittenkaart kan in 2020 voor 
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. Vooraf online reserveren verplicht: 
https://monkeytownarnhem.plaatsreserveren.nl/

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 12keerentreekaart voor kinderen tot en met 12 
jaar slechts € 30,00 (dit aanbod geldt maximaal één keer in 
2020). 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 
Vooraf online reserveren verplicht.

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 
Vooraf online reserveren verplicht.

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   
Vooraf online reserveren verplicht.

MUSEUM ARNHEM, TIJDELIJK: DE WALBURGISKERK, 
SINT WALBURGISPLEIN 1 IN ARNHEM
In De Kerk organiseert Museum Arnhem tot eind 2020 
tentoonstellingen en activiteiten. Elke drie maanden wisselt 
de tentoonstelling met verschillende thema’s die nu spelen, 
zoals klimaatverandering. Afhankelijk van het thema worden 
Arnhemse, landelijke maar ook internationale kunstenaars 
betrokken. Naast tentoonstellingen vinden er ook regelmatig 
discussieavonden, lezingen en evenementen plaats. Op vertoon 
van de Gelrepas kun je De Kerk met 50% korting (voor €2,50) 
bezoeken. De Kerk is geopend van woensdag tot en met zondag 
van 12.00 tot 18.00 uur. Zie www.museumarnhem.nl
Vooraf online reserveren verplicht.

KASTELEN DOORWERTH, ROSENDAEL EN HUIS 
ZYPENDAAL
Ga terug in de tijd en breng een onvergetelijk 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
Vooraf online reserveren verplicht

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 

RECREATIE
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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. Op vertoon van uw GelrePas krijgt u 50% 
korting op maximaal 2strippenkaarten per maand. U betaalt dus 
maar € 6,25 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, RijkswegWest 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 

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.

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, wandelgroep, 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 8strippenkaart. 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, T (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 donderdag van 
10.00 uur tot 16.00 uur. 
De Sport en Speluitleen vindt u in het gebouw van Caleidoz 
Welzijn, Steenhuizen 6, Zevenaar. T (0316) 341 927 of mail naar 
sportenspeluitleen@caleidoz.nl

YOGA
Op vertoon van uw GelrePas ontvangt u naast een gratis proefles 
tot 50% korting op yogalessen.
Kijk voor de deelnemende yogaaanbieders op www.gelrepas.nl 
onder Ontspanning.

https://maps.google.com/?q=Rijksweg-West+50+Elden&entry=gmail&source=g
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FILM, MUZIEK, THEATER EN CONCERT

FOCUS FILMTHEATER 
GelrePashouders kunnen op vertoon van hun GelrePas en tegen 
inlevering van coupon 53 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 54 op de zaterdag of zondag voor 
€ 3,00 naar een kinderfilm. Filmtickets kunnen alleen online 
gekocht worden.
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.

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

BIOSCOOP MOVIE UNLIMITED, MARKT 8, ZEVENAAR 
Op vertoon van je GelrePas en tegen inlevering van coupon 20 
kun je voor slechts € 30,00 een zesbezoekenkaart aanschaffen. 

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.

http://www.focusarnhem.nl
http://www.filmhuisoosterbeek.nl


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 computercursussen. 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 Androidtablet. 
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 13.3015.30 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  20192020  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 20192020  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, EimerssingelOost 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 Arnhemzuid.

DE HELLING
Houtbewerken, beelden maken, sieraden maken, glas in lood/
tiffany, boekbinden, computergebruik, etc. Voor vaklui en 
hobbyisten. U krijgt op vertoon van uw GelrePas en bij inlevering 
van coupon 22 50% op één activiteit naar keuze. 
U vindt De Helling aan de Rozenstaat 49, Arnhem, zijstraat van 
de Amsterdamseweg ter hoogte van het Veilinghuis Derksen. 
Openingstijden ma. t/m vr. van 9.0016.00 uur. 
T (026) 442 0675. Contactpersoon is mevrouw Van Hummel. 
Zie www.dehellingarnhem.nl 

http://www.creatiefcollectiefelst.nl
mailto:computer.fortefit@fortewelzijn.nl
http://www.fortewelzijn.nl
mailto:fortefit@fortewelzijn.nl
http://www.fortewelzijn.nl
http://www.paperclipvelp.nl
http://www.volksuniversiteit.nl/arnhem
http://www.liemerskunstwerk.nl
mailto:info@d3rdeverdieping.nl
http://www.d3rdeverdieping.nl
http://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 
cursusjaar 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  
Biedt cursussen aan 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.riqqrheden.nl 
T (0313) 415 603, E info@riqqrheden.nl 

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

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  

http://www.gelrepas.nl
http://www.riqq-rheden.nl
mailto:info@riqq-rheden.nl
http://www.circusopdebult.nl
mailto:circusopdebult@gmail.com
http://www.kreatievekringwestervoort.nl


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 

SENIORENSPORT IN ARNHEM
Informatie en of brochure zijn verkrijgbaar bij Seniorensport van 
het Sportbedrijf Arnhem (026) 377 4928. Op vertoon van uw 
GelrePas heeft u recht op een korting van € 50,00 per jaar.

JEUGDINSTUIVEN
Voor meer informatie kun je terecht bij de afdeling SportService 
Arnhem, T (026) 377 5757.

http://www.sportinarnhem.nl
mailto:m.splithof@unieksporten.nl
http://www.unieksporten.nl


SPORT

KORTING OP ZWEMACTIVITEITEN IN DE HELSTER TE 
ELST, DE DUMPEL TE VELP, SPORTKOMPAS LOCATIE 
RHIENDEROORD TE BRUMMEN, DE GROTE KOPPEL/
VALKENHUIZEN TE ARNHEM, AQUARIJN IN RENKUM, 
HET LENTEBAD IN ZEVENAAR, AKWAAK IN DUIVEN, 
ZWEMBAD OOSTERBEEK, EN DRIE ESSEN TE ZETTEN
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 
20badenkaart 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 DrieEssen 50% korting op twee keer de aanschaf van een 
maandabonnement.
In de overige zwembaden geldt beide keren 50% korting op een 
10, 11 of 12badenkaart voor doelgroepzwemmen. Geldt ook 
voor Meer Bewegen voor Ouderen in het Lentebad Zevenaar en 
in zwembad Oosterbeek.
coupon 40/41, 50% korting op een 12badenkaart 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 14badenkaart 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 
25badenkaart voor recreatief zwemmen in de Helster of bij 
Aquarijn of een 3maandenkaart in zwembad Drie Essen. 
coupon 45, éénmaal 50% korting op de aanschaf van een 
25badenkaart in Aquarijn voor doelgroepzwemmen. 
coupon 51/52, 50% korting op twee keer een 12badenkaart 
aquaactiviteiten (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 € 50,00 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 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. € 225,00

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

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 hierbij gelden dezelfde voorwaarden. 

FORTE WELZIJN OVERBETUWE, BEWEGEN EN SPORT
Forte Welzijn Overbetuwe organiseert diverse bewegings
activiteiten op locaties in Elst, Driel, Herveld, Heteren, Oosterhout 
en Zetten. Contactpersoon is Nelle Beckering T (0481) 840 708 
E fortefit@fortewelzijn.nl of kijk op www.fortewelzijn.nl en klik op 
Overbetuwe.

http://www.bewegeninarnhem.nl
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