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Van 18 t/m 27 september is de Nationale Sportweek.  Sport be-
paalt mede wie we zijn, wat we doen, waar en wanneer. En 
vooral ook, met wie we dat doen. We winnen veel met sport, 
sport doet iets met je. Dit is dan ook het thema van deze 
Nationale Sportweek, met Emmen als één van de host cities.

Inspireer elkaar
Graag willen we mensen inspireren om een leven lang te genieten
van het plezier van sport en bewegen. Inspireer elkaar om te 
beginnen met bewegen, vergroot je beweegtijd of probeer een 
keer iets nieuws! 

Combi coaches sport
Naast dat jullie elkaar kunnen inspireren, proberen wij als combi 
coaches sport, samen met de sportverenigingen en de scholen uit 
Borger-Odoorn, ook zoveel mogelijk mensen in beweging krijgen! 
Dit doen wij deze week op school en bij de sportvereniging. 

Op school
Alle klassen krijgen elke schooldag in de Nationale Sportweek een 
beweeg challenge! De combi coaches sturen elke dag een video 

boodschap, die afgespeeld kan worden op het digibord. Vervol-
gens kunnen de klassen aan de slag, lekker bewegen in het klas-
lokaal! Meedoen is winnen! Dus elke school die het lukt om alle 
challenges mee te doen, wint een sportieve prijs! Nieuwsgierig 
naar de uitdagingen? Kijk dan eens op het YouTube kanaal van 
Gezonde Leefstijl Borger-Odoorn.
  
Bij de sportverenigingen
Bij nagenoeg alle sportverenigingen kan iedereen altijd vrij-
blijvend kennismaken en uitproberen. Deze week willen 
enkele verenigingen jullie extra motiveren om eens kennis 
te maken met hun sport en vereniging! Zij organiseren de 
hele week open trainingen.

Meer weten over deze open trainingen? Kijk dan eens 
verder op deze pagina. Ook online is al het aanbod terug
te vinden, op de website www.actie� orgerodoorn.nl. Niet 
alleen het sportieve aanbod van de Nationale Sportweek is
hierop terug te vinden. Het hele jaar door worden alle sportieve 
en openbare activiteiten hierop geplaatst. Plaats deze website 
dus tussen je favorieten en neem regelmatig een kijkje.
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Walking Football
Tijdens de Nationale Sportweek gaan we deze spel-
vorm introduceren en krijgen daarbij hulp van de 
'Old Stars' van FC Emmen. Deze zullen aanwezig 
zijn met hun Old Stars team om U deze prachtige 
vorm van voetbal te laten beleven. Dus wilt u, sa-
men met lee� ijdsgenoten, ook meedoen aan deze 
introductie? Maandag 21 september om 18.30 uur 
wordt er een korte presentatie gehouden over wal-
king football onder het genot van een kop ko�  e of 
thee en om 19.00 uur begint de introductietraining.

Goed om te weten:
Walking football, de naam zegt het al. Het 
gaat hier om lopend voetbal. Deze vorm van 
voetbal houdt in dat er lopend gespeeld 
wordt, de bal niet hoger komt dan heup-
hoogte, bij deze vorm is in het spel géén 
keeper aanwezig en het spel wordt gespeeld 
met 6 spelers in het veld. Ook is buitenspel 
bij deze spelvorm niet van toepassing en is 
het veld kleiner dan bij een regulier spel.

Aanmelden: Niet nodig
Organisatie: vv de Tre� ers ‘16 in samenwer-
king met de Oldstars Emmen
Doelgroep: Senioren en volwassenen
Datum en tijd:
maandag 21 september, 18.30-21.00 u.
Locatie:  Sportpark de Tre� er
 Zuiderdiep 33, 2e Exloërmond
Kosten:  Gratis

Voetbaltraining
Lijkt het jou leuk om een keer mee te doen met 
een echte voetbaltraining? Kom dan een keer bij 
ons langs!

Goed om te weten:
De trainingen zijn 's avonds. Neem voor 
meer informatie over de lee� ijden en 
trainingstijden contact met ons op!

Aanmelden: Individueel
Organisatie: vv HOC
Doelgroepen: Groep 3 t/m 8, VO klas 1 t/m 6
Datum en tijd:
maandag  21 sep:  19.00- 20.30 u.
dinsdag  22 sep:  18.30- 20.00 u. 
woensdag  23 sep:  17.00- 20.30 u.
donderdag 24 sep: 18.30- 20.00 u. 
Locatie:  Sportpark Odoorn
 Hammeersweg 17, Odoorn
Kosten:  Gratis

Wielrennen
Kennismaken met race� etsen 
in groeps- of clubverband.

Goed om te weten:
Eigen race� ets meenemen en valhelm 
verplicht.

Aanmelden:
Individueel, www.actie� orgerodoorn.nl
www.actie� orgerodoorn.nl 
Organisatie: Biking Neighbours Exloo
Doelgroepen: Volwassen en Senioren

Datum en tijd:
dinsdag 22 september, 18.30-20.00 u.
Locatie:  Dorpshuis Exloo
 Hoofdstraat 58A  Exloo
Kosten:  Gratis

Start 2 Kickbox
(Expeditie Valthermond)

Lijkt het jou leuk om te gaan kickboxen? Dan is dit 
je kans! Je kunt je opgeven om 3x te proberen en 
te kijken of het wat voor je is .....

Goed om te weten:
Handschoenen zijn aanwezig. Wel even 
sportkleding aan! 

Aanmelden: Individueel
Organisatie: Michel Doedens
 Sportcentrum Traction
Doelgroepen: Groep 5 t/m 8
Datum en tijd:
woensdag 23 sep  15.00-16.00 u.
woensdag 30 sep  15.00-16.00 u.
woensdag 7 okt  15.00-16.00 u.  
Locatie:  Sportcentrum Traction
 zuiderdiep 389, Valthermond
Kosten:  Gratis

Voetbalspelletjes
In het kader van de nationale sportweek organise-
ren we een gezellige middag waarbij de kinderen 
met allerlei voetbalspelletjes kennis maken met de 
voetbalsport.

Goed om te weten:
Deze middag is voor alle basisschoolkin-
deren en wordt i.s.m. de Combi coaches 
georganiseerd.

Aanmelden: Niet nodig
Organisatie: vv de Tre� ers ‘16
Doelgroepen: Groep 1 t/m 8
Datum en tijd:
woensdag 23 september 14.30-16.30 u.
Locatie:  Sportpark de Tre� er
 Zuiderdiep 33, 2e Exloërmond
Kosten:  Gratis

Hardlopen in de groep
Run4Fun is een gezellige loopgroep met leden uit 
de regio rond Exloo en Borger. Je bent welkom om 
geheel vrijblijvend eens mee te doen op de woens-
dagavond club training.

Goed om te weten:
Verzamelen voor de training is op de 
parkeerplaats bij het dorpshuis en de 
voetbalvelden van Exloo.

Aanmelden:
Individueel, www.actie� orgerodoorn.nl   
Organisatie: Run4fun
Doelgroepen: Volwassenen
Datum en tijdstip:
woensdag 23 september 19.00-20.15 u.
Locatie:  Dorpshuis Exloo
 Hoofdstraat 58A Exloo
Kosten:  Gratis

Maak kennis met
judo bij Juveko
Maak kennis met judo en kom langs voor een 
gratis proe� es!

Goed om te weten:
Doe een shirt met lange mouwen aan en 
een lange broek!

Aanmelden:
Individueel, www.actie� orgerodoorn.nl 
Organisatie: Judoschool Juveko
Doelgroepen: 5 t/m 16 jaar
Datum en tijd: Woensdag 23 september 
17.30 -18.30 u > 5 t/m 8 jaar
18.30-19.30 u > 8 t/m 16 jaar
Locatie:  Sportzaal Exloo
  Hoofdstraat 58A, Exloo
Kosten:   Gratis

Fietstocht vanuit
Exloo
Wie � etst er gezellig mee? We � etsen ongeveer
28 km.

Goed om te weten:
•  Vertreklocatie: Dorpshuis Exloo
 (tussen de sportzaal en de school)
•  Kosten: gratis, maar een consumptie   
 onderweg is voor eigen rekening.
•  Extra informatie: Neem ook een � esje  
 water mee.

Aanmelden:
Individueel, www.actie� orgerodoorn.nl 
Organisatie: Combi coach seniorensport
Doelgroepen: Volwassen en Senioren
Datum en tijdstip:
donderdag 24 september, 13.30-17.00 u.
Locatie:  Dorpshuis Exloo
 Hoofdstraat 58A Exloo
Kosten:  Gratis

Wandeling vanuit
Valthe - 10 km

Goed om te weten:
•  Kosten: 5 euro, inclusief lunch met soep  
 en 2 broodjes (exclusief drankjes)
•  Wilt u alleen wandelen? Dat is ook 
 mogelijk. Dit is gratis, wel even opgeven.

Aanmelden:
Individueel, www.actie� orgerodoorn.nl 
Organisatie: Wandelgroep ‘de Zandlopers’ 
i.s.m. combi coach seniorensport
Doelgroepen: Volwassen en Senioren
Datum en tijdstip:
maandag 28 september, 09.00-13.00 u.
Locatie:  Dorpshuis Valthe
 Hoofdstraat 54, 7872 PL Valthe

Wandeling vanuit
Valthe - 2.5 of 5 km

Goed om te weten:
• Kosten: 5 euro, inclusief lunch met soep  
 en 2 broodjes (exclusief drankjes)
• U kunt mee wandelen zonder te lunchen.  
 Dit is gratis. Opgeven is wel verplicht.

Aanmelden:
Individueel, www.actie� orgerodoorn.nl 
Organisatie: Wandelgroep ‘de Zandlopers’ 
i.s.m. combi coach seniorensport
Doelgroepen: Volwassen en Senioren
Datum en tijdstippen: maandag 5 oktober 
5 km: 10.00-13.00 u | 2,5 km: 10.30-13.00 u
Locatie:  Dorpshuis Valthe
 Hoofdstraat 54 7872 PL Valthe

Start 2 be a
Freerunner!

Goed om te weten:
•  De activiteit is buiten. Doe dus
 buitensportkleren en schoenen aan. 
•  Bij slecht weer wijken we uit naar de   
 sportzaal in Exloo. 
•  Het gaat om een reeks van 3 clinics.
 Je gee�  je dus in 1x op voor alle dagen.

Aanmelden:
Individueel, www.actie� orgerodoorn.nl 
Organisatie: GV Eendracht i.s.m.
combi coaches onderwijs en sport
Doelgroepen: Groep 3 t/m 8
Datums en tijden:
woensdag 21 okt
14.30-15.15 u. groep 3,4,5
15.15-16.00 u. groep 6,7,8
woensdag 28 okt
14.30-15.15 u. groep 3,4,5  
15.15-16.00 u. groep 6,7,8
woensdag 4 nov
14.30-15.15 u. groep 3,4,5  
15.15-16.00 u. groep 6,7,8
Locatie:  Sportpark Exloo
Hoofdstraat 58 Exloo
Kosten:  Gratis
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Vragen, opgeven of meer informatie?

www.actie� orgerodoorn.nl
Ga naar www.actie� orgerodoorn.nl en klik op de activiteit.
Hier vind je de benodigde contactgegevens.
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