Maart 2020

Activiteiten van Sportbedrijf Drachten

Onze coaches Sport & Bewegen zijn volop bezig met het organiseren van te gekke activiteiten en
evenementen. Daarnaast hebben wij ook een tof aanbod in Zwemcentrum De Welle!
Lees hieronder meer.

Sportactiviteiten
& evenementen

Zwemcentrum
De Welle

Boogschieten &
Dodgeball

Aqua Boxing, Discozwemmen
& Euro-actie

Boogschieten
Er bestaat weer de mogelijkheid
om 3 keer boogschieten aan te
bieden tijdens de gymlessen.
Tijdens deze 3 kennismakingslessen
wordt de klas begeleid door
een ervaren boogschutter van
Drachtsterpijl die de kinderen
meeneemt in de basics van deze
mooie sport. Interesse?
Neem contact op met jullie
buurtsportcoach!
Dodgeball
Ben jij tussen de 8 en 12 jaar?
Dan kun je vanaf dinsdag 10
maart 8 lessen gratis meedoen bij
Dodgeballclub Drachten! Er is ook
een groep voor volwassenen, dus
jouw vader, moeder, meester of juf
kan ook komen dodgeballen!
Elke dinsdag van 18:00-19:00 uur
voor 8-12 jaar en 19:00-20:30 uur
voor volwassenen.
Is dit iets voor jou? Meld je dan nu
aan! Klik hier!

Dé nieuwe trend: Aqua Boxing!
Goed nieuws! Vanaf april starten
we met een nieuwe, super toffe
doelgroep: Aqua Boxing.
Kenmerkend voor Aqua Boxing
zijn de kick (trap) en punch (stoot)
bewegingen uit de vechtsporten.
De bewegingen worden in hoog
tempo op muziek uitgevoerd. In
de lessen werken we aan kracht,
uithoudingsvermogen, coördinatie
en techniek. Benieuwd naar
Aqua Boxing? Klik op afbeelding
hierboven!

Website & Evenementen
De website is live!
De website is live! Check de website
voor informatie over evenementen,
nieuwsberichten rondom European
City of Sport én meld een eigen
evenement via deze weg aan.
Smallingerlandcityofsport.nl !
Evenementen
Er staan een aantal mooie
evenementen op de agenda. Deze
zijn openbaar en dus voor iedereen
te bezoeken. Hopelijk tot dan!

Op zaterdag 28 maart zal het veld
van Drachten Diamonds (Sportlaan
9) het strijdtoneel zijn voor een
Swingen tijdens discozwemmen!
unieke pre season hoofdklasse
Licht uit, spot aan! Springen, dansen, wedstrijd honkbal! In het kader
swingen en gek doen. Vrijdag 20
van European City of Sport vindt
maart van 19.00 - 21.30 uur wordt
deze sportieve gebeurtenis plaats
het zwembad weer omgetoverd tot
in Drachten. Gratis entree voor
een party paradijs!
iedereen, gave honkbal spellen,
clinics en dit alles in een waar
Zwem voor €1,Amerikaans geheel met hotdogs,
Zaterdag 28 maart is de Euro-actie
popcorn en nog veel meer.
van 12.00 - 17.00 uur. Dit betekent
Vanuit de hoofdsponsor Vihta
dat jij voor slechts €1,- kan gaan
Wellness komt een gave winactie
zwemmen!
online. Deze wordt via de social
media van Smallingerland European
City of Sport bekend gemaakt.

Foto’s & video’s
Foto’s van
de maand

Fit, Fun & Food Fair 2.0
Aftermovie

Deel jouw sportfoto met #beweegmee
op Instagram, Twitter of op onze
Facebookpagina en kom in de
nieuwsbrief!

v.v. ONT Schoolvoetbal

Zaterdag 29 februari deden 42 basisschool
leerlingen hun best voor mooie cijfers voor op het
schoolturnen-diploma. Dit werd georganiseerd door
DGC, samen met sportcoaches Berber en Brenda.

Het is bijna zover; het jaarlijkse Schoolvoetbaltoernooi van
v.v. ONT in Opeinde. Dit voetbaltoernooi is voor alle jongens
en meisjes van de basisscholen in Smallingerland. Alle
kinderen van groep 1 tot en met 8 kunnen meedoen.
Wanneer?
Woensdag 22 april van
15.00 - 18.00 uur.
Aanmelden/meer info?
Klik hier!

Eredivisie Squash! Woensdagavond 19 februari
stond de Eredivisie Squash in het teken van
Smallingerland European City of Sport.
Lees meer >

Activiteiten agenda
Activiteit

Wanneer

Tijd

Waar

Inschrijven

Dodgeball

vanaf 10 maart

18.00 - 20.30 uur

Gymzaal De Butewacht

Klik hier!

DLTC Tennisdag
Hoofdklasse Honkbal
Voetbaltoernooi
4x4 voetbaltoernooi
v.v. ONT Schoolvoetbal

woensdag 18 maart
zaterdag 28 maart
woensdag 1 april
woensdag 15 april
woensdag 22 april

14.30 - 17.00 uur
start 14.30 uur
13.30 - 17.30 uur
13.00 - 17.00 uur
15.00 - 18.00 uur

Tennispark de Folgeren
Drachten Diamonds
Sportpark Drachtster Bos
Sportpark De Peppel
Sportpark Douwekamp

Inschrijving verlopen
N.V.T. (gratis entree)
Inschrijving verlopen
Inschrijving verlopen
Klik hier!

Volg ons op social media en blijf op de hoogte van alle sportactiviteiten, evenementen en nieuwtjes!
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