
In de Nationale Sportweek 2022 zetten we sportaanbieders in de gemeente Coevorden in de 
schijnwerpers. Op veel verschillende plekken kun je uitvinden welke sport je leuk vindt.

Sporten doet iets met je. Dat sport je � tter maakt weten we allemaal. Maar het geeft je ook meer zelfvertrouwen. Het maakt je 
socialer. Sport verbroedert. Het creëert nieuwe vriendschappen. Door sport zit je lekkerder in je vel. Het maakt je gelukkiger. 
Bij je club, vereniging of in ’t park of bos. Met nieuwe doelen en uitdagingen. Dus kom op, meld je aan bij een één of 
meerdere activiteiten in de Nationale Sportweek.

Er is vast en zeker iets voor jou bij!
We hebben een paar leuke voorbeelden alvast voor je op een rijtje gezet. Maar er zijn nog veel meer activiteiten. Neem 
daarom vooral een kijkje op www.actie� ncoevorden.nl, daar vind je ze allemaal. Er is vast en zeker iets voor jou bij! 

•  Wijzigingen voorbehouden  •  Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Een nieuwe sport
proberen? Begin hier! 16 - 25 september

Gemeente Coevorden

Sporthelden
Vrijwilligers zijn de ruggengraat van verschillende sport-
clubs en verenigingen. Zonder deze mensen komt het 
verenigingsleven stil te liggen en kunnen activiteiten niet 
georganiseerd worden. Vrijwilligers zijn van onschatbare 
waarde! Tijdens de Nationale Sportweek zetten we iedere 
dag een vrijwilliger in het zonnetje. Volg dit op onze sociale 
mediakanalen. 

Fiets- en wandelchallenge op de scholen
Fietsen naar school is: 
LEUK! Want je ziet en beleeft 
veel onderweg.
GEZOND! Want je beweegt 
lekker buiten. 
SLIM! Want je presteert 
beter op school.
DUURZAAM! Want je helpt 
mee aan een beter milieu.
LEERZAAM! Want je leert 
veilig � etsen in het verkeer.

Welke school wint een 
to� e prijs?
Daarom dagen we tijdens de 
Nationale Sportweek zoveel 
mogelijk kinderen uit om 
met de � ets of wandelend 
naar school te komen. 

In de scholen komt in elke 
klas een � etssleutelbordje te 
hangen. Alle kinderen krijgen 
een speciale sleutelhanger. 

Heeft jouw school straks het 
meest gevulde � etssleutel-
bordje? Dan wint je school 
een hele to� e prijs!
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Op de fiets naar school! Hang hier je fietssleuteltje op. 

Aangepast sporten 
Sporten is voor iedereen. Ook als je een 
beperking hebt is er nog veel mogelijk. 
In de gemeente Coevorden moet het voor 
alle inwoners mogelijk zijn om aan sporten en 
bewegen mee te doen. Daarom vinden we het 
belangrijk dat iedereen: 

• Met plezier mee kan doen
• Zich welkom voelt
• Erbij hoort
• Geaccepteerd wordt
• Niet uitgesloten wordt
• Eigen sportkeuzes kan maken

G-voetbalteam van FC Emmen geeft training
Het G-team van FC Emmen (dat speelt in de 
bijzondere eredivisie!) geeft op 22 september 
om 19.00 uur een training G-voetbal. Kom naar 
Vv Raptim in Coevorden en doe mee! Je bent 
van harte welkom. 

De gezonde werkvloer  
Gezonde en vitale werknemers zijn 
productiever, hebben meer plezier in hun werk 
en verzuimen minder. Elke werkgever pro� teert 
dan ook van werknemers met een gezonde 
leefstijl. Werkgevers kunnen hier zelf een grote 
rol in spelen. De gemeente Coevorden kijkt 
graag samen met werkgevers naar 
mogelijkheden voor de Gezonde Werkvloer. 
Denk aan rookvrije omgeving, gezondere 
bedrijfskantine en het stimuleren van bewegen. 
Op maandag 19 september vindt er een 
startmoment plaats in samenwerking met 
Forbo Novilon in Coevorden.

Met welke sport ga je kennismaken 
tijdens de Nationale Sportweek? 

Uit het enorme aanbod van alle sportaanbieders hebben we een selectie 
gemaakt. Maar er is nog veel meer aanbod. Neem daarom een kijkje op 
www.actie� ncoevorden.nl. Daar staan alle activiteiten waar je aan mee 
kunt doen.

Dinsdag 20 september om 14.00 uur, 
Landgoed De Scheere (Scheerseweg 5 in 
Holthone) 

Maak kennis met Mind-Walk! Gezellig samen 
wandelen in een groep, gecombineerd met 
invloeden uit de yoga, ontspannings-
oefeningen, ademoefeningen en meditatie. 
Het is een veilige, e� ectieve manier om je 
gezondheid en � theid te verbeteren, zowel 
geschikt voor beginnende als gevorderde 

wandelaars van alle conditieniveaus.
Merkt u dat u moeite hebt met ontspannen, 
omdat u de tijd niet neemt of gewoonweg 
niet weet hoe u moet ontspannen? Of vindt 
u het gewoon heerlijk om te wandelen in het 
bos, op de heide of het platteland? Dan is 
Mind-Walk zeker wat voor u. 

We gaan met een groep van maximaal 8 
personen de natuur in onder begeleiding van 
een coach. De oefeningen zijn toegankelijk en 

geïntegreerd in een wandeling van ongeveer 
3 tot maximaal 5 kilometer. Inclusief koffi  e/
thee en cadeautje! Aanmelden kan via 
ina@zunneyoga.nl

Open training zwemmen
Op maandagavond 19 september 
organiseert zwemvereniging CZPC 
De Plons een open zwemtraining in 
Sportcomplex De Swaneburg in Coevorden.
Die begint om 18:00 uur en eindigt om 
18:45 uur. Dus lijkt zwemmen je leuk en 
wil je een keer geheel vrijblijvend 
meedoen? Pak je zwemkleding, 
kom langs en doe mee!

Mind-Walk Special voor volwassenen

Zeskamp voor 
jong en oud
Zaterdag 17 september van 10.00-12.00 en van 
14.00-16.00 uur op het feestterrein bij manege 
De Klenckeruiters in Oosterhesselen

Een zeskamp voor de buurten 
van Oosterhesselen 
waar jong en oud aan 
mee kan doen. Neem 
vrienden, kennissen en 
familie mee en gooi je 
in de strijd!

Maak kennis met 
korfbal voor kinderen, 
jeugd en volwassenen
Vrijdag 23 september 
• Van 18.00-19.00 uur (3 t/m 7 jaar), 
• Van 19.00-20.00 uur (12 t/m 17 jaar) 
• Van 20.00-21.30 uur (voor 18 jaar 
 en ouder) 
bij Korfbalvereniging SDO, 
Sportparklaan 22 in Schoonoord.

Kom eens kennismaken met korfbal! 
Misschien heb jij wel talent om te 
scoren! Kat in het bakkie…. 
Oh nee, bal in het mandje!

Bewegen voor ouderen
Donderdag 20 september van 
14.00-16.00 uur in De Schoel, 
Molenerf 48 in Sleen

Presentatie en beweegactiviteit 
voor de bewoners van De Schoel 
en voor alle andere 
ouderen die dit een 
leuke activiteit vinden.

Jeugdvoetbalfeest 
bij VV Dalen
VV Dalen organiseert op zondag 25 september 
de seizoensopening met een jeugdvoetbalfeest. 
Van 10.00 tot 17.00 uur is er levend tafelvoetbal, 
bubble voetbal en er zijn springkussens. 
Ook speelt Dalen 1 om 14.00 uur de eerste 
thuiswedstrijd van dit seizoen. 
De ploeg neemt het op tegen 
EMMS 1. Er is een verloting, 
muziek, gezelligheid en 
iedereen is van harte welkom! 
Kom allemaal naar Sportpark 
‘t Grootveld in Dalen.

Handboogschieten, wordt 
dat jouw nieuwe sport?
Op maandag 19 en woensdag 21 september 
van 19.00-21.00 uur bij Handboogvereniging 
Coevorden, Klinkenvlier 6 in Coevorden.

Ben jij 12 jaar of ouder en lijkt het je leuk om 
eens te proberen of je aanleg hebt voor 
handboogschieten? Je bent van harte 
welkom om het uit te proberen! 


