Drenthe
European
Community
of Sport

Enthousiasme
Gian Francesco Lupattelli
President ACES EUROPE
Dit is Drenthe. Een Europese sportregio die ons in
2019 zal verrassen met zijn actieve manier van leven.
Vol energie voor de inwoners van de 12 gemeenten
die onder de vlag van Europa 365 dagen aan sport
doen.
Felicitaties aan de politieke leiders voor de tomeloze
inzet voor de sportieve manier van leven. Stimuleren
van nieuwe gewoonten van gezondheid, welzijn,
integratie en cohesie. En gefeliciteerd aan alle
inwoners. Jullie zijn speciaal.
Lees verder op pagina 2. ▶

2

Op Fietse in Drenthe, voorjaarseditie

▶ Vervolg van de voorpagina.
Een spannend jaar dat een belangrijke

Voorwoord

Drenthe: European Community of Sports 2019!
Erkenning voor het mooie werk dat we doen

erfenis achterlaat in Drenthe. De eerste
Europese sportregio in Nederland en
een voorbeeld voor Europa. We waren
allemaal heel blij met jullie verschijning
op 4 december in het Europees

Op 4 december mochten de

wedstrijd of prachtig evenement neer te zetten. Mag ook best

Parlement. Twaalf vertegenwoordigers

vertegenwoordigers van de

eens gezegd worden dat zij heel goed werk verrichten en daar

van twaalf gemeenten hieven hun vlag

12 Drentse gemeenten en de

ben ik trots op. Voor Drenthe betekent het niet meer dan een

met enthousiasme. Hetzelfde enthou

provincie, de titel ‘European

bevestiging van iets dat we al wisten: al onze inspanningen

siasme dat Drenthe naar elke uithoek

Community of Sport’ in ont

om sporten leuk, laagdrempelig en onderdeel van de maat

van de gemeenschap zal brengen.

vangst nemen. Dit gebeurde

schappij te laten worden, werpen hun vruchten af.”

Hetzelfde enthousias me waarmee

tijdens het jaarlijkse ACES

‘De ‘winnaars’ van de titel Community of Sport zijn onze

Drenthe ons verwelkomde toen we de

Europe Award Gala in het

inwoners, die zich inzetten voor de sport of zelf actief sporten.

provincie bezochten en onderzichten.

Europese Parlement in

Daarom staan er in deze krant diverse voorbeelden van mooie

Het enthousiasme dat de Nederlandse

Brussel. De evaluatie

initiatieven die voor de titel gezorgd hebben, zoals het project

TT al decennialang verspreidt, niet

commissie vond in Drenthe

Senioren in beweging, buurtsportcoaches, WK Paracycling,

alleen in Europa, maar over de hele

voorbeelden van ‘hoe sport

The Nature game en vrijwilligers met een sporthart“.

wereld.

ingezet kan worden binnen

Of er nog iets bijzonders gebeurt omdat we deze titel nu

de maatschappij’ en kwam

hebben? “Eigenlijk niet”, aldus Jumelet. “Alles wat we doen

Laat het voorbeeld en laat 2019 een

tot een positief oordeel voor

met zoveel inzet ís namelijk al bijzonder. Iedereen kent de

moment markeren om gezamenlijk nog

Drenthe als sportregio. De titel ‘European Community of

bijzondere evenementen zoals de TT en de vele bekende

meer aandacht te kunnen blijven geven

Sport 2019’ is een bekroning van alle activiteiten op sport-

wielerwedstrijden. En er worden wekelijks heel veel competi

aan fysieke activiteit vanuit alle moge

en beweeggebied die er in Drenthe worden georganiseerd

ties gespeeld en activiteiten georganiseerd. Het is dus vooral

lijke gezichtspunten: gezondheid,

door, meestal, veel vrijwilligers.

erkenning voor het mooie werk dat we al doen.”

economie, waarden, volwassenen,

Maar, om toch wat bijzonders te noemen: “Dit jaar is het WK

jeugd, voeding en goed bestuur.

“Dit is allereerst een prachtige blijk van waardering voor

Paracycling in Emmen, het EK Young Riders in De Wolden en

iedereen die zich inzet voor de sport in Drenthe, welke sport

het WK Motocross of Nations in Assen. En bovendien: het is

dan ook”, aldus gedeputeerde Henk Jumelet (CDA).

wél extra bijzonder dat wij deze titel mogen dragen in het jaar

Go Drenthe Go !!!

“Met name voor alle vrijwilligers, verenigingen en organisa

dat SportDrenthe haar 50-jarige jubileum viert. Een mooie

Gian Francesco Lupattelli

toren die zich keer op keer weer inzetten om een mooie

kers op de taart!”

President ACES EUROPE

Eind 2017 zijn wij, 12 gemeenten en de provincie Drenthe,
voorgedragen als European Community of Sport.
Wij hadden tot 1 april 2018 om ons officieel kandidaat te stellen.

Hoe werd Drenthe European
Community of Sport 2019?
Gemeente en provincie besloten samen

stonden daar op. De relatie met gezond-

voor congressen wordt gezocht of wan-

te gaan voor de titel en legden de coör-

heid, met deelnemen in de samenleving

neer er partners gezocht worden voor

dinatie neer bij Drenthe beweegt, waar

maar ook met het bedrijfsleven is be-

Europese projecten. Dan wordt er aan

al deze organisaties in verbonden zijn.

langrijk en er moeten jaarlijks voldoen-

Drenthe gedacht.

In juli dienden we het bidbook in om

de middelen beschikbaar zijn. Drenthe

ons kandidaat te stellen bij ACES; de or-

scoorde maximaal op het

ganisatie die dit programma uitvoert in

aantal vrijwilligers en

opdracht van het Europees parlement.

de betrokkenheid door
heel de provincie bij de

‘Het is een prijs
die we krijgen
voor geleverde
prestaties’

Merken de inwoners
er ook iets van?
Inwoners merken al
jaren iets van de sport- en

Waar hebben we de titel European
Community of Sport aan verdiend?

sport en bewegen. Sport

Omdat we echt een voorbeeld zijn in

een belangrijk sociaal

Europa op het gebied van Sport en bewe-

bindmiddel. Daarmee

gen. En het leuke is dat we het niet zelf

is Drenthe een prachtig

zeggen. Misschien wisten we het niet

voorbeeld voor de rest van Europa,

gemeenten werken.

eens. Maar de keuzecommissie van het

volgens het Europees Parlement.

Plus in het kader van het jubileum

en bewegen is in Drenthe

Europees Parlement heeft ons, Drenthe,

beweegactiviteiten. In
deze krant worden Rick
en Matthias voorgesteld,
twee buurtsportcoaches,
zoals die in alle Drentse

SportDrenthe worden er activiteiten

op die manier beoordeeld. Deze com-

Wat heeft Drenthe eraan?

extra georganiseerd. Van MTB clinics tot

missie kwam in September met een lijst

Het is een prijs die we krijgen voor gele-

een Seniorensportdag. En jullie komen

met maar liefst 100 criteria naar

verde prestaties. Wat we nu al merken,

ons logo vaak tegen. Ons logo? Ja, ons …

Drenthe. Bestaande accommodaties,

is dat we opeens vooraan staan als er

jullie en wij. Wil je het gebruiken?

sportverenigingen, evenementen en

bijvoorbeeld een Europees Sport Debat

Vraag maar op. We hebben ook een

mogelijkheden voor Aangepast sporten

georganiseerd wordt, als er een locatie

levensgrote …leuk bij jullie activiteit.
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Senioren in beweging:

‘Leeftijd zegt niet
altijd alles’
Eefke Weismann-Hooijer kijkt snel op

ziekte bijvoorbeeld veel minder fit is.

haar horloge: “Ik moet wel zo door naar

De kunst is om sportlessen voor seni-

een Dynamic tennisles. De oudste deel-

oren zo in te richten, dat iedereen kan

nemer in die groep is trouwens 89 jaar,

meedoen.”

mooi hè?”, zegt ze. Eefke is als buurtsportcoach voor senioren werkzaam in

En dus heeft ze de tennisles helemaal

Foto Gert Bonenstroo

WK Para-Cycling moet Emmen bewegen:

‘Zij verdienen het’

de gemeenten Emmen en Hoogeveen.

aangepast op de deelnemers. “Differen

In beide gemeenten vliegt Eefke al zo’n

tiëren is heel belangrijk. Maar als

twaalf jaar bijna dagelijks van hot naar

iedere deelnemer na een uurtje sporten

her. En als het even kan sport ze mee.

voldaan is, ben ik ook tevreden”, zegt

Allemaal met één doel: senioren in

de buurtsportcoach. Tennis, wandelen,

Leven met een beperking is niet altijd

zijn. “Bij alle betrokkenen is er de abso-

beweging krijgen én houden.

fithockey, voetballen of zitgymnastiek?

even eenvoudig, maar door keihard

lute wil om een WK-waardig evenement

Alles kan en meedoen kan op drie ver-

te werken kun je veel bereiken.

neer te zetten.”, vindt Van der Weerd.

Dat je baat kunt hebben bij een gezonde

schillende niveaus. Weet je wat het leuke

Sporters met een beperking laten dat

leefstijl, geldt niet alleen voor jongeren,

aan Drenthe is? Deelnemers hebben zo’n

zien. Het volksfeest dat de promotie

Aan de randvoorwaarden zal het niet

maar ook zeker voor senioren.

goede sociale band met elkaar, dat ze

van FC Emmen teweeg bracht, moet wat

liggen. “We willen scholieren in aan-

“Al bestaat de term senior eigenlijk

elkaar enthousiast houden. Een vrouw,

de werkgroep betreft opnieuw worden

loop naar het WK in aanraking laten

niet”, zegt Eefke glimlachend. “De leef-

wiens man recent was overleden had

gerealiseerd, alleen dan rondom het

komen met fietsen door ze fietsclinics

tijd zegt namelijk niet alles. Je hebt

zich aangesloten bij een wandelgroep.

WK Para-Cycling. Een lastig puzzel-

aan te bieden”, vult Kalter aan. En daar

senioren van 80+ die ondanks hun

Daar werd ze helemaal door geraakt om-

stuk, erkent Van der Weerd. “Maar het

blijft het niet bij. Als op sportgebied iets

leeftijd enorm vitaal zijn, maar je kunt

dat ze zo fijn was opgevangen. Dat raakt

kan, als iedereen meedoet.” Niels van

belangrijk is, is het wel dat je je kunt

ook iemand van 55 jaar hebben die door

mij óók. Zie je wel? sporten verbindt.”

der Weerd en Jan Kalter hopen tijdens

inleven in sporters. “Daarom laten we

het WK Para-Cycling in Emmen op de

para-sporters hun verhalen in de klas

erkenning die de sporters verdienen.

vertellen. We hebben dat eerder met
Rinne Oost en Jenette Jansen gedaan en

Het tweetal maakt deel uit van een

leerlingen zaten ademloos te luisteren.

werkgroep die ervoor zorgt dat het

Dié snaar willen we raken.”

WK Para-Cycling, 11 tot en met
15 september in de gemeente Emmen,

“Para-sporters uit 32 landen gaan in

gaat leven in de regio. Na de wereld

vijf disciplines laten zien wat je kunt

bekerwedstrijden Para-Cycling 2017 en

bereiken met een gigantisch door

2018 in Emmen is dit wederom een

zettingsvermogen. Zij verdienen het

evenement waar Drenthe trots op mag

om aangemoedigd te worden.”

Buurtcoaches zijn een begrip in de wijk geworden
Om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweeg

schilt per wijk, dorp, of gemeente heel

geeft Zweers als voorbeeld. Eén van

aanbod voor jong en oud, investeert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn

erg waar precies behoefte aan is.”

de mooiste ervaringen die Horst is

en Sport in buurtsportcoaches. Matthias Zweers en Rick Horst zijn twee van die

Wie denkt dat een buurtsportcoach

bijgebleven, maakt hem nog altijd

buurtsportcoaches in respectievelijk de gemeenten Emmen en Assen. Wekelijks

je meteen op de vingers tikt als je een

trots. “Een jongen uit Assen die in een

duiken zij de wijken in om te kijken hoe ze mensen kunnen enthousiasmeren om

kilootje te veel hebt, heeft het mis.

sociaal isolement zat, wilde weleens

te gaan bewegen. Het toverwoord daarbij is verbinden. “Het duurt soms een hele

“We zeggen niet: hup, naar de sport-

wat meer sporten. Ik hielp ’m over

lange tijd voordat mensen je vertrouwen.”

school, jij. Dat werkt niet”, vindt Horst.

de drempel heen en ging met hem

“Je kunt een 60-plusser met een slechte

fitnessen op rustige momenten. Nu

Sinds de buurtsportcoach tien jaar

“Als buurtsportcoach denken we ook

conditie eens voorstellen om de auto

fitnest hij wekelijks zelfstandig, ook

geleden in het leven werd geroepen,

graag mee”, vult Zweers aan. “Als een

eens wat verderop te parkeren, zodat

op drukke momenten. En hij knoopt

sloten steeds meer gemeenten de

schooldirecteur benieuwd is hoe je

je te voet wat meer meters maakt.

met iedereen een praatje aan. Door te

coaches in de armen. Zweers en Horst

gezonder kunt leven, kunnen wij een

Zo ga je steeds een stapje verder”,

bewegen verleg je je grenzen.”

profiteren inmiddels van het feit dat ze

suggestie doen voor een gezondere

al jaren in de wijken rondlopen. “Vaak

schoolkantine. Of we laten in een

kennen de mensen je al wel, die erva-

gymles zien hoe je kunt variëren in de

ring helpt mee om activiteiten neer te

lesstof, zodat leerlingen vitaler blijven.

zetten”, legt Zweers uit. Door onder-

De school kan onze suggesties verder

wijs, sport en de buurt met elkaar te

uitwerken”, zegt hij. Door te overleg-

verbinden wordt een gezonde leefstijl

gen met andere buursportcoaches,

gestimuleerd. “Als wij na schooltijd

weten Zweers en Horst wat er in de

een voetbalactiviteit voor basisscho-

regio speelt en dat biedt inspiratie voor

lieren bij Achilles 1894 regelen, is de

nieuwe ideeën. “Ons werk is moeilijk,

jeugd lekker in beweging. Maar die

maar daardoor uitdagend. Geen dag is

vereniging kan ook denken: ‘hé, als

hetzelfde. Je probeert dicht bij mensen

wij dit zelf organiseren, levert dat

te komen en te blijven, maar inmiddels

misschien nieuwe leden op’. Zo houd je

durf ik wel te zeggen dat wij onmis-

elkaar enthousiast om te bewegen en

baar zijn geworden. Zeker als je ziet

doe je sociale contacten op. In Assen

hoe veel vragen we op ons afgevuurd

gebruiken we sport dan ook vooral als

krijgen. Buurtsportcoaches zijn een

De buurtsportcoaches Matthias Zweers (links) en Rick Horst proberen de buurt, onderwijs en

middel.”

begrip in de wijk geworden, al ver-

sporten te verbinden. (Foto Merijn Slagter)
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Miny en Herman:
vrijwilligers met
een sporthart
Weleens langs het parcours gestaan bij een wielerwedstrijd die plaatsvond in
Drenthe? Dan is de kans groot dat je Herman en Miny Strijbosch daar ook gezien
hebt. Als Herman opsomt aan welke wielerevenementen het echtpaar uit Gieten
een bijdrage heeft geleverd, is het moeilijk om de tel bij te houden. Bovendien is
het einde nog lang niet in zicht. “Als de provincie Drenthe weer wat heeft bedacht,
weten ze ons wel te vinden”, lacht Miny.

Sport loopt als een rode draad door

Herman één van de kartrekkers was

het leven van het tweetal. Zelf beoe-

om de Vuelta in 2009 naar Drenthe te

fende Miny jarenlang paardensport,

halen. Slechts een greep uit de vele

squash en volleybal, terwijl Herman

wielerevenementen waar een bijdrage

vooral van de duursporten zoals

aan werd geleverd. “Je leert door het

wielrennen en veldrijden was. “Maar

vrijwilligerswerk veel nieuwe mensen

toen ik daarmee gestopt was, besefte

kennen”, noemt Miny als motivatie.

ik dat het helemaal niet zo vanzelf-

Herman knikt. “En het is ook prachtig

sprekend was dat evenementen voor

om iets nieuws te organiseren, daar

wielerwedstrijden altijd maar voor je

krijg ik echt een kick van. En er zit nog

Miny en Herman Strijbosch uit Gieten verrichten graag vrijwilligerswerk bij wielersport

geregeld worden. Dus leek het me mooi

veel meer in. Wij zijn in het Noorden

evenementen. (Foto Merijn Slagter)

om onze kennis en kunde te delen”,

vaak veel te bescheiden, we mogen wel

legt Herman uit.

wat meer op onze strepen staan.”

Wiel. “Dat had niet gehoeven, maar

maar vooral voor de jeugd komen we

En dat doet het stel al jaren met

Voor hun jarenlange inzet voor de wie-

een mooie erkenning”, vindt Herman.

graag in actie. Als je een ventje met

passie en toewijding. Miny was de

lersport werden Herman en Miny door

Of dat het sein is om rustiger aan te

zo’n voldaan koppie van de wielerbaan

eerste vrouw die in de jury van een

de KNWU al eens onderscheiden met

doen? Het tweetal wil er niets van we-

af ziet stappen, ja daar worden we

wielerevenement plaatsnam, terwijl

respectievelijk een Gouden en Zilveren

ten. “We zijn wel selectiever geworden,

vrolijk van.”

Witteveense Boys ’87:
meer dan alleen voetbal
Dat een voetbalvereniging een bredere
functie heeft dan alleen maar een plek
om wekelijks tegen een bal te trappen,
bewijst Witteveense Boys ’87. Met
ongeveer 150 leden is de sociale rol van

‘Wij hebben
geen illusies,
een Eersteklasser
zullen we nooit
worden.’

de vereniging in het dorp groot, want
Witteveen telt nog geen zeshonderd
inwoners. De maatschappelijke rol van
de vereniging in de omgeving is niet
altijd zo prominent geweest volgens
Roel Seele, voorzitter van Witteveense
Boys ’87. “We hebben de club weer van
de leden gemaakt”, zegt hij.
Seele trad twaalf jaar geleden als voorzitter toe tot het bestuur van de club, na
een periode met veel bestuurswisselingen. Met de leden van het toenmalige

Jong en oud vermaakt zich langs de lijn tijdens een wedstrijd van Witteveense Boys ‘87.

bestuur werden de koppen eens goed bij
elkaar gestoken om het voortbestaan te

Het klinkt eenvoudig, maar het club

maar voor de rest zijn alle jeugdelftallen

denkt Seele. “We hebben laatst nog een

kunnen garanderen. “Wij hebben geen

bestuur geeft iedereen de ruimte om

vertegenwoordigd, van de kabouters tot

poker- en darttoernooi georganiseerd,

illusies, een Eersteklasser zullen we

mee te denken hoe de vereniging

de jeugd onder zeventien jaar. En dat

waar tientallen mensen op afkwamen.

nooit worden”, stelt de voorzitter van de

levendig wordt en blijft. “Een speerpunt

mag je gerust een hele prestatie noemen

Ook organiseren we familievoetbal- en

zondag-vierdeklasser, die strijdt tegen

is voor ons het inzetten op de jeugd

voor zo’n kleine vereniging. Het hoofd-

volleybaltoernooien. Daar komen met

degradatie. “Dus”, gaat hij verder, “heb-

afdeling, van de allerjongsten tot de

veld hangt ook vol met reclameborden

gemak zestien families op af, ook uit

ben we ingezet op wat wél te realiseren

oudere jeugd”, vertelt Seele. En toen dat

van het bedrijfsleven dat ons een warm

Nieuw-Balinge. En ja, dat maakt je best

is: van Witteveense Boys ’87 weer een

balletje eenmaal begon te rollen, groei-

hart toedraagt. De club leeft volop.”

een beetje trots. Witteveense Boys ’87 is

gezellige club maken, waar iedereen

de de club gestaag. “Helaas hebben we

Waar die betrokkenheid precies in

meer dan alleen voetbal.”

naartoe wil.”

geen jeugdteam onder de negentien jaar,

zit? Verder kijken dan je neus lang is,
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Twee deelnemers van The Nature Game

Kalender 2019

bekijken op hun tablet wat hun volgende
opdracht is.

Het jaar 2019 staat in het teken van de sport. Er is door iedere gemeente
één groot sportevenement gekozen als visitekaartje voor de sport,
daarnaast zijn een paar uitzonderlijke evenementen. Hier komt u de
speciale selfiespot tegen; maak vooral een mooie sportfoto en laat via
social media weten bij welk evenement u geweest bent.
Gebruik #drenthesportregioeu.

11 – 17 maart	
Op Fietse door Drenthe, de Drentse fietsweek met:
• 11 maart

Sportgala Drenthe in de Nieuwe Kolk in Assen

	
Aftrap van de zoektocht naar de 50 leukste buiten
speel en sport plekken in Drenthe
kennislab Bior Noord
• 14 maart

Bikeconomics in diverse gelegenheden in Westerbork

• 15 maart

 e 8 van Dwingeloo, World Tour wielerwedstrijd
D
voor dames

	
Officiële opening van de VAM-berg op de VAM-berg
• 16 maart

Ronde van Drenthe Toertocht vanaf Hoogeveen

	Tweede UCI Bike Region label party
met o.a. Mart Smeets en Herbert Dijkstra

Waar buitenspelende kinderen vroeger het straatbeeld
bepaalden, heeft dat steeds meer plaatsgemaakt voor thuis
gamen. Een nadeel daarvan is dat kinderen spelenderwijs
minder kennismaken met de natuur. Marieke van Doorn
bedacht daarop The Nature Game; een spel waarin het beste
van beide werelden is gecombineerd. Je gaat met een tablet
op pad en maakt interactief kennis met de natuur.
En dat kan straks ook in Nationaal Park Dwingelderveld.

‘Stiekem vonden
volwassenen het
nóg spannender’

• 17 maart

 onde van Drenthe, startend in Hoogeveen
R
gemeente Hoogeveen-event

28 maart

 portadviescafe in Zuidlaren met de voorstelling
S
‘Pap, doe normaal’ Positief coachen

12 april

 et Sportverkiezingsdebat van het Europees
H
Parlement in het Drents Museum

12 april

 oningspelen door heel gemeente Tynaarlo
K
gemeente Tynaarlo-event

13 april

 ezondheidsmarkt in de nieuwe Sportzaal Diever
G
gemeente Westerveld

17 mei
24 mei

Meppel City Run gemeente Meppel-event

8/9/10 juni

Doorkomst RopaRun te Coevorden
gemeente Coevorden-event

22 – 30 juni
1 juli

TT-Run, TT-Races in Assen gemeente Assen-event

7 – 28 juli

Hippisch de Wolden gemeente De Wolden-event

• 7 juli

Opening van het EK Young Riders

Start van The Nature Game, spelenderwijs gamen
vanaf Spier het bos in

 ietsen naar grote hoogte; iedereen fietst
F
op Col du Vam (WK Para-Cycling-event)

• 8 – 14 juli	
European Jumping Championships 2019 Young Riders
• 18 – 21 juli	
C.H. de Wolden
• 25 – 28 juli	
C.H. de Wolden

10 – 15 sept	Wereldkampioenschappen Para-Cycling in Emmen
gemeente Emmen-event
• 10/11 sept	
World Forum Bike Cities and Bike Regions in Emmen
• 11 sept	
Openingsceremonie WK Para-Cycling
met ZKH Prinses Margriet

“Je moet The Nature Game zien als

vesteerders zijn laaiend enthousiast.

	
Ploegenvoorstelling en teamralley WK Para-Cycling

bewegend gamen in de natuur”, zegt

“Je klimt over boomstammen, komt

Bianca Grote Beverborg, van creatief

schapen tegen en ontdekt de natuur”,

• 12/13 sept	
Tijdritten WK Para-Cycling van het Raadhuisplein
te Emmen

ontwikkelbureau kiemkr8. In opdracht

gaat Grote Beverborg verder. Ook is aan

van diverse samenwerkende onderne-

het praktische plaatje gedacht. “Het is

• 14/15 sept	
Wegwedstrijden WK Para-Cycling op de Meerdijk
te Emmen

mersverenigingen rolt ze het spel uit in

niet de bedoeling dat deelnemers ver-

21 – 28 sept	Nationale Sportweek en Motorcross of Nations

Drenthe.

dwalen of de natuur beschadigen. Daar

(MXON) in Emmen en Assen

is de route goed op afgestemd. Met een

• 21 sept	Aftrap Nationale Sportweek te Emmen

Op de Veluwe werd The Nature Game al

kompas loop je door het gps gestuurde

eerder getest. “Als je de tablet hebt op-

verhaal.”

• 24 sept	
European Sport Community Cities Congres
te Emmen

filmpjes het verhaal ingezogen, terwijl

Via de website thenaturegame.nl/

• 25/26 sept	
Nationaal congres Vereniging Sport en Gemeenten
(VSG) te Emmen

je over een schatkaart loopt. Onderweg

drenthe kun je straks het spel reserve-

los je puzzels en opdrachten op, zoals

ren, waarna je een tablet afhaalt bij De

dierensporen raden. Het spel is voor kin-

Boslounge in Spier, bij het Van der Valk

deren tussen 7 en 13 jaar, maar stiekem

hotel. Je gezelschap betaalt per tablet,

• 28-29 sept	
Motorcross of Nations (WK Motorcross) op TT circuit
te Assen

vonden de volwassenen die meededen

waarna je zo’n tweeënhalf uur zoet bent.

13 okt	Super Prestige Veldrijden te Gieten

het nóg spannender”, zegt ze lachend.

Grote Beverborg: “Door het spel beleef je

gehaald, druk je op start en word je met

het verhaal van het Dwingelderveld en
The Nature Game kon tot dusver alleen

zul je het nooit meer vergeten. Tijdens

worden gespeeld in Nationale Park De

de test in het Dwingelderveld waren

Hoge Veluwe, maar Stichting Toeristi-

de kinderen bloedfanatiek. ‘Is het een

sche Promotie Zuidwest Drenthe zorgt

echt gebeurd verhaal?’, vroegen ze in de

dat het met ingang van mei ook in het

auto terug. Dát is het effect dat je wilt

Dwingelderveld kan. Betrokken in-

creëren!”

• 27 sept	
Congres Live like a Pro (in kader van MXGP-Assen)
op TT circuit Assen

gemeente Aa en Hunze-event

27 okt	Axman challenge, obstacle run te Exloo
gemeente Borger-Odoorn event

15 nov	Slotcongres ‘Community of Sport’ en
‘50 jaar SportDrenthe’; de derde helft

27 dec	Drenthe 200, 200 km mountainbiken vanaf Roden
gemeente Noordenveld-event
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