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Blijf in beweging - blijf vitaal

De Wereld staat stil maar Drenthe beweegt

Het sociale leven is platgelegd en dat is belangrijk op dit moment. De meeste 

mensen zitten thuis. Vaak nog onder de indruk van al deze ontwikkelingen. Onze

jeugd zit thuis, want de scholen zijn dicht. Ouderen zitten thuis, want hun 

activiteiten zijn gecanceld. Van zitten wordt niemand beter en hoe fitter je bent, 

hoe beter je lijf een virus aan kan. Wij willen jullie stimuleren om zoveel mogelijk in 

beweging te blijven. Natuurlijk, binnen de ‘Corona’-afspraken die we voor de

komende drie weken gemaakt hebben. Kijk op coronactief.nl.

Speciaal voor de komende periode dat mensen gedwongen thuis zitten, niet op de 

sportclub terecht kunnen en kinderen niet naar school mogen hebben we het 

platform coronactief.nl in het leven geroepen. Op dit platform zal SportDrenthe iedere 

dag filmpjes en tips plaatsen om in beweging te blijven. Denk aan beweeglessen voor

ouderen, challenges voor de jeugd, wandel- en fietsroutes. Want je moet afstand in 

acht nemen, maar je mag zeker wel naar buiten. Er is ook ruimte voor achtergrond 

artikelen waar je rekening mee moet houden met het oog op het corona virus. Er zijn 

tips voor het gebruik van goede apps. En we plaatsen activiteiten en initiatieven van 

anderen, zoals challenges van de lokale sportverenigingen.

Volg ons ook op facebook.com/SportDrenthe en facebook.com/DrentheBeweegt

Naar het platform

NIEUWSBRIEF SPORTDRENTHE EN AVG WETGEVING

Vanuit SportDrenthe houden we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het 

gebied van sport en bewegen, informatie van belang voor de gemeente en haar 

inwoners. Informatie die onze missie ondersteunt: met sport Drenthe (nog) beter
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maken. We bewaren in dat kader uw mailadres, naam en organisatienaam. Eens per 

kwartaal (bij actuele thema's kan er eventueel een tussentijdse mail verschijnen) 

ontvangt u vanuit mailchimp deze nieuwsbrief. Wilt u de nieuwsbrief niet meer 

ontvangen dan kunt u zich afmelden via onderstaande button.

Afmelden

Copyright © 2020 SportDrenthe, All rights reserved.

SportDrenthe houdt u met deze nieuwsbrief op de hoogte van de landelijke ontwikkelingen op sportgebied en het laatste 

nieuws binnen Drenthe.

Our mailing address is:

SportDrenthe

Postbus 84

Hoogeveen, drenthe 7900 AB

Netherlands

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?

You can update your preferences or unsubscribe from this list. 
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