
DISC GOLF COURSE
OPENING

PARK IMMERLOO

Op zaterdag 25 mei om 13.00 uur 
zal wethouder Martien Louwers 
de course offi cieel openen.

Van 12.00 tot 15.00 uur zullen daar-
naast diverse activiteiten worden 
georganiseerd om het mooie 
Immerloo Park en de frisbeesporten 
Disc Golf en Ultimate beter te leren 
kennen. Instructeurs zijn aanwezig 
om je gratis kennis te laten maken 
met deze leuke sporten met clinics 
en individueel advies. 

Door Sportimpuls project DISCover 
Airborn is in het Immerloo Park een 
prachtige 18 holes Disc Golf course 
gerealiseerd. Dit initiatief heeft ten 
doel jongeren uit de wijken rondom 
het Immerloo Park meer mogelijk-
heden te bieden om te sporten en te 
bewegen.



Disc golf course Park Immerloo

Discgolf is een sport voor jong 
en oud, die zowel individueel 
als in teamverband kan worden 
gepeeld. Voor volwassenen en 
voor kinderen zijn aparte afstanden
bepaald. Kom dus alleen, met 
je vriendenclub of met het hele 
gezin naar het Immerloopark 
voor een middagje discgolven. 

Instructieborden bij het begin van 
het parcours (ingang van het park 
aan de Groningensingel) en bij de 
holes zullen binnenkort worden 
geplaatst. Maar er kan nu al volop 
worden gespeeld.

We streven er ook naar om binnen-
kort een centraal afgiftepunt te hebben,
waar frisbees voor een (mid)dagje 
kunnen worden gehuurd, zodat 
iedereen die wil, ook kan spelen.

Het discgolfparcours in het 
Immerloopark is met grote zorg-
vuldigheid gekozen en aangelegd, 
zodanig dat er geen geweld aan 
de natuurlijke omstandigheden 
of gevaar voor bezoekers van het 
park ontstaat.

Het DISCover Airborn project 
wordt mogelijk gemaakt door:

• ZonMw - Sportimpuls
• Stichting Het Burger en  
 Nieuwe Weeshuis
• Gemeente Arnhem
• Sportbedrijf Arnhem
• FC Airborn
• Stichting Park Immerloo
• Bear Disc Golf

Stichting Park Immerloo stelt zich 
ten doel om de meerwaarde van 
het park voor de buurt te vergroten.

De vereniging Beargolf (bear-
discgolf@gmail.com) heeft op 
deze course zijn vaste trainings-
plek en er is elke woensdagmiddag
een instructeur aanwezig, die 
gratis clinics geeft voor scholen 
en andere belangstellenden.
(daan@discgolfclinics.nl)


