
Donderdag Duurzaamheid
24 - 09 - 2020 

Vrijdag Vitaliteit op de werkvloer
25 - 09 - 2020

Dag: Thema:

Thema:Dag:

Op vrijdagmiddag organiseren wij voor de aangesloten scholen 
een sportuur voor de docenten. Dit zal direct na schooltijd 
plaatsvinden. Dit om de docenten van de bassischolen ook te 
stimuleren om in beweging te komen. Het sportuur wordt 
verzorgd door de vakdocent die ook de gymlessen op de school
verzorgt. De docenten mogen zelf kiezen welke activiteit ze 
willen doen.  

Op deze dag staat het thema Inclusief Sporten centraal. Samen 
met SMASH Neede besteden wij aandacht aan rolstoeltennis in 
gemeente Berkelland. Op 26 september wordt er door SMASH 
Neede een gratis proeftraining verzorgt, voor iedereen die deze 
sport een keer vrijblijvend wil uitproberen. Voor meer informatie 
kijk op onze website of neem contact op met SFB
  

Dinsdag Inclusief sporten
22 - 09 - 2020

Thema:Dag:

Maandag Ouderen
21 - 09 - 2020 
De Sport Federatie Berkelland(SFB) begint op deze dag met het 
aanbieden van het programma “Berkellands Ommetje”. Dit is een 
laagdrempelige wandelactiviteit in de buurt. Deelnemers worden in totaal 
4 keer uitgedaagd om te gaan wandelen binnen 2,5 week. In elke plaats 
uit Berkelland zijn twee wandelroutes per wandelmoment beschikbaar. 
Éen route van 2,5 km en éen route van 4 km. De routes zijn vooraf te 
downloaden via onze website.

Dag: Thema:

In de week van 18 t/m 27 september organiseert de NOC*NSF de Nationale Sportweek.  

Deze week heeft als doel om zoveel mogelijk mensen aan het bewegen te krijgen. Als Sport Federatie 
Berkelland willen wij hier een steentje aan bij dragen en daarom organiseren wij verschillende 
sportactiviteiten. Elke dag staat er een ander thema centraal.

info@
sportfederatieberkelland.nl
0545 - 476727

Op deze dag wordt er het Berkellands kampioenschap stoepranden
georganiseerd. Het kampioenschap vindt plaats op de velden van 
VV Reunie. Jong en oud kan deelnemen aan dit toernooi. 
Wil je hier aan mee doen? Dan kan je je aanmelden via Sjors Sportief.
Wij zijn benieuwd wie zich tot Berkellands kampioen kan kronen!

Houd ook de website van Sjors Sportief in de gaten voor andere activiteiten in de Sportweek en de weken erna. 


