
tnitiatief spoort Draaienees aan meer te bewegen
irocreneeN r De twee
polderdorpen Kockengen
en Nieuwer Ter Aa trek-
ken de komende twee
laar samen op om het
sport- en beweegaanbod
h de dorpen te verster-
ken. De ideeEn voor de in-
brmatieavonden stro-
rren binnen.

OOUWE AN}IE VEFFEUtrGE

Eoewet de dorpelingen weinig te
Hagen hebben over het huidige
Portaanbo4 plaatsen projectleiders
kick Hilhorst (31) en Jan van Slig
enhorst (4{}) hierbij wel een kantte-
keaing. Kockenees Hilhorst: ,,De
ileelname aa.n sportactiviteiten in
l\Eeuwer Ter Aa scoort landelijk ge-
ben behoorlijk laag." ,,En in Koc-
kengBn is de jeugd bovengemiddeld
qrortief," voegt Jarr van Sligtenhgrst
toe. De Draaienees - zo heten inwo-
ners van Nieuwer Ter Aa (Draai) -

wil door samenwerking en uitwisse-
Hng het niveau in Nieuwer ter Aa
smhoog krikken.

ACTIVITEITEN
,Hewel de jeugd het in Kockengen
Eo€d doet, zijn de groepen tussen de
2O en de 4O jaar en de 55-plussers
mindsr spertisf' weet Hilhorst.,,En
de sportaccommodaties worden 8O
procent van de tijd niet gebruikt.
Die willen we beter benutten. Hoe?
Activiteiten voor ouders die hun
kinderen naar school hebben ge-
bracht, zelfuerdediging voor oude-
ren. Noem het maar op. En wat
dacht je van een flexibel lidmaat-
schap? Dat je kunt tennissen en
korfballen voor de prijs van 66n lid-
maatschap."

Jan van Sligtenhorst benadrukt
pat Draaienezen geen lid hoeven te
korden van een sportclub om meer

[e be*egen. Dat ligt voor sommige

PatrickHilhorst (links) en Jan van Sligtenhorst coiirdineren het sport- en beweegaanbod in Kockengen
en Nieuwer Ter Aa. Foro DouwE ANNE vERBFUGGE

mensen vanuit hun religieuze ach-
tergrond gevoelig. ,,We kunnen wan-
d.el- en fletsclubjes opzetten. Of in
de sportzaal spelactiviteiten doen.
Maar ik ben vooral benieuwd naar

'Arcsmm*Cm,{€,*s
wnor spryrt
vesi betsr
bien'u,tterg'

de idee€n van de inwoners zelf. Het
gaat erom wat zij willen, en niet an-
dersom. Wel wil ik de sociale sa-
menhang door sport vergroten. Het
lijkt mij machtig mooi om een aan-
ta! agraridrs de sportzaal in te krij-
genl'

Vanuit Sportservice Midden-Ne-
derland gaan Hilhorst en Van Slig-
tenhorst de Jromende twee jaar het
sport-' en beweegaanbod corirdine-
ren. Beide heren weten ook dat zij
met de Kockengense Sportclub'
Laatste Bus Naar Kockengen
(LBNIO een vliegende start kunnen
maken. Bij LBNKspreken ze met el-

kaar af om samen t€ fletsen, te harc
Iopen of te zvvemmen - met of zor
der trainer. Jan: ,"A,ls het lukt or
ook een Laatste Bus Naar Nieuwe
Ter Aa te laten rijden, ben ik dolgt
lukkig!"

I nf ormatiebij eenkam st Kacke n
gen: dinsda!1 26 februari om
20.00 uur in Averdorp
I nf or m ati e b ije e n k am st N i e uwe
Ter Aa: woensdag 27 februari
om 2O.OO uur in Het Dorpshuis
M eer i nfo: www,s portdorpkoc-
kenge n. nl en www. sportdorp-
nieuwerteraa,nl.


