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Zoekt u een sportvereniging?
In de (digitale) gemeentegids vindt u een overzicht van alle sportverenigingen.
Bewegen in Drachten
Bewegen in Drachten kan altijd en overal. Op alledaagse locaties of juist op plekken die je
nog niet hebt ontdekt. Beweeg je mee?
Deze website is een hulpmiddel om te ontdekken waar je allemaal in Drachten kunt sporten,
spelen en bewegen.
Gauke Boelensstraat 2
9203RM DRACHTEN
communicatie@smallingerland.nl
www.bewegenindrachten.nl/
Digitale Gemeentegids Smallingerland
Hier vindt u de meest actuele lokale informatie en adressen van alle bedrijven en
voorzieningen binnen uw gemeente. Om toegang te krijgen tot onze uitgebreide adressengids
gebruikt u de zoekbalk. Daarnaast vindt u een digitale weergave van de gedrukte versie van
de gids onder E-book.
Gauke Boelensstraat 2
9203RM Drachten
+31512581234
gemeente@smallingerland.nl
smallingerland.smartmap.nl/

Wilt u graag buiten sporten?
In Smallingerland zijn heel veel sportclubs en -verenigingen die buiten sport beoefenen. Zoals

duiken, roeien, voetballen en vliegeren. U vindt de namen en adressen in de gemeentegids.
Wilt u wandelen of fietsen? U vindt gratis routes op de website van Natuurmonumenten. Of ga
kijken bij de beweegtuin in de wijk De Bouwen of het Slingepark in de wijk de Drait.
Natuurmonumenten
Natuurmonumenten beschermt al meer dan een eeuw natuur in Nederland. Dat doen we door
natuurgebieden aan te kopen, duurzaam te beheren en door op te komen voor de belangen
van de natuur.
Noordereinde 60
1243JJ 's-Graveland
+31356559933
www.natuurmonumenten.nl/
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Zoekt u iemand om samen mee te sporten of te bewegen?
Kijk op de websites Sportpartner of Jouwbeweegmaatje. Sportbedrijf Drachten organiseert
sportieve activiteiten voor alle leeftijden. Kijk op de website voor meer informatie. U kunt ook

in de gemeentegids zoeken naar een sportvereniging. Of vraag of iemand met u mee wilt
gaan op de website van Vraag Elkaar.
Sport Frysl?n
H?t sportkenniscentrum van Friesland
de Opslach 61
8448GV Heerenveen
+31683044039
info@sportfryslan.nl
www.sportfryslan.nl/
Sportbedrijf Drachten
De accommodaties die onderdeel uitmaken van Sportbedrijf Drachten zijn o.a. Zwemcentrum
De Welle, Sportcentrum Drachten en de meest moderne gymzaal ter wereld: iSpace Sports in
Opeinde.
Sportbedrijf Drachten biedt een breed scala aan sport- en beweegactiviteiten en
evenementen. Van zwemsporten tot klimmen en van wandelen tot een high tech gymles; voor
ieder wat wils! Sportbedrijf Drachten biedt professionele ondersteuning aan onderwijs en
verenigingen en wij verhuren en beheren sportaccommodaties en materialen.
Reidingweg 6
9203KR Drachten
+31512583666
infobalie@sportbedrijf-drachten.nl
www.sportbedrijf-drachten.nl/
Vraag elkaar Smallingerland
In Smallingerland kun je vraag en aanbod delen via www.vraagelkaar.nl . Vraagelkaar en
Ben?r gaan daarin samenwerken.
+31321314803
vraag@vraagelkaar.nl
www.vraagelkaar.nl/Cafe/Detail/30
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Heeft u een beperking en wilt u sporten of bewegen?
Kijk in de gemeentegids. Hier vindt u sportverenigingen waar u terecht kunt.
Sportstichting Dol Fijn
Sportstichting Dol Fijn voor sportactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking
(vb) in Drachten en omstreken en ook voor mensen met een lichamelijke beperking (lb). Bij de
beoefening van de verschillende sporten staat het recreatief bezig zijn voorop wat niet wil
zeggen dat we geen prestaties leveren en niet deelnemen aan wedstrijden. We proberen alles
tijdens het sporten normaal te laten verlopen en daar waar nodig is passen we het sporten
aan, aan de mogelijkheden en onmogelijkheden van onze sporters.
Kalmoes 56
9207EC Drachten
+31512532784
voorzitter@sportstichtingdolfijn.nl
www.sportstichtingdolfijn.nl/
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Wilt u persoonlijk advies over de mogelijkheden om actief
bezig te zijn?
Neem contact op met Sportbedrijf Drachten of met VSD Dol-Fijn.
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Heeft u een verstandelijke beperking en wilt u sporten?
Neem contact op met VDS Dol-Fijn. Dit is een sportvereniging voor mensen met een
beperking.
Sportstichting Dol Fijn
Sportstichting Dol Fijn voor sportactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking
(vb) in Drachten en omstreken en ook voor mensen met een lichamelijke beperking (lb). Bij de
beoefening van de verschillende sporten staat het recreatief bezig zijn voorop wat niet wil
zeggen dat we geen prestaties leveren en niet deelnemen aan wedstrijden. We proberen alles
tijdens het sporten normaal te laten verlopen en daar waar nodig is passen we het sporten
aan, aan de mogelijkheden en onmogelijkheden van onze sporters.
Kalmoes 56
9207EC Drachten
+31512532784
voorzitter@sportstichtingdolfijn.nl
www.sportstichtingdolfijn.nl/

Samenwijzer is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Smallingerland.

De gemeente Smallingerland wijst u graag op een aantal specifieke, lokale
initiatieven die voor u van toegevoegde waarde kunnen zijn:

huistest.nl
Over Samenwijzer

vraagelkaar.nl

cjgsmallingerland.nl

