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Ontdek welke vorm 
van sporten en bewegen 
bij jou past!



UNIEK SPORTEN VOOR IEDEREEN  
IN BRABANT

Regelmatig sporten of bewegen is 
belangrijk! Je wordt er gezonder en fitter 
van. Je voelt je vaak een stuk vrolijker én je 
doet nieuwe contacten op. Win-win-win dus. 
Niet voor iedereen is sporten en bewegen 
even vanzelfsprekend. Ons doel? Zoveel 
mogelijk mensen begeleiden naar passend 
sport- en beweegaanbod. Want iedereen kan 
bewegen en jij dus ook!

Ontdek welke vorm 
van sporten en bewegen 
bij jou past!

Alles over de belangrijkste voordelen van sporten en 
bewegen vind je op www.unieksportenbrabant.nl. 
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ONTDEK WAT JOU BEWEEGT

Meer bewegen? Goed plan! Op je eigen manier, 
passend bij jouw mogelijkheden. Wandelen, fietsen, 
hockeyen, paardrijden, … Ontdek welke vorm van 
sporten of bewegen bij jou past. Dat hoef je niet 
alleen te doen. Een beweegcoach van een sportloket 
bij jou in de buurt staat voor je klaar. 

Jouw beweegcoach
Ga naar www.unieksportenbrabant.nl, selecteer 
je woonplaats bovenaan de site en ga naar ‘Jouw 
beweegcoach’. 

Dé sportloketten in Brabant

Sportloket De Meierij

Sportloket De Peel

Sportloket Midden-Brabant

Sportloket Noordoost-Brabant

Sportloket West-Brabant

Sportloket West-Brabant West

Sportloket Zuid-Brabant



ALLE KENNIS IN HUIS

Wist je dat er in Brabant ontzettend veel 
mogelijkheden zijn om aangepast te sporten en 
bewegen? Met goede kwalitatieve begeleiding? 
Onze beweegcoaches weten de weg! Tevens helpen 
ze je graag bij het regelen van hulpmiddelen, 
financiën en vervoer.

Onze contactmogelijkheden! 
Bel of mail met jouw beweegcoach. De 
contactgegevens vind je op de achterkant van dit 
boekje. 

Ken je de sportzoeker op 
www.unieksportenbrabant.nl al? 
Geef aan waar je woont en welke sport jij graag wilt 
doen. Je ziet dan in één oogopslag welke sport- en 
beweegmogelijkheden er bij jou in de buurt zijn. 

TIP



“Je krijgt weer een doel.  
Je hebt iets om naar toe  
te werken.” 
Kenny van Weeghel, wheeler



SPORTHULPMIDDELEN 
UITPROBEREN

Wil je sporten of bewegen, maar heb je een hulpmiddel 
nodig? Via Wheels2Sport kun je – de eerste maanden 
gratis – een sportrolstoel of handbike lenen om de 
sport uit te proberen. We brengen je graag in contact 
met ze! 

Over Wheels2Sport
Je krijgt advies over het sporthulpmiddel en het 
gebruik ervan. Het middel wordt persoonlijk gepast en 
afgesteld op je wensen en tijdens de uitleenperiode is 
technische service en onderhoud beschikbaar. 

 Meer informatie? 
 www.unieksportenbrabant.nl/wheels2sport 



NEEM CONTACT MET ONS OP EN 
ONTDEK WAT JOU BEWEEGT!

Bel/mail met jouw beweegcoach! 
Breda                 unieksporten@breda-actief.nl          076 52 33 555
Drimmelen                  unieksporten@drimmelen.nl           06 23 06 73 60
Etten-Leur                    unieksporten@etten-leur.nl             06 22 24 56 28
Geertruidenberg       unieksporten@geertruidenberg.nl    06 10 90 69 03
Moerdijk                 unieksporten@senw-moerdijk.nl    06 83 49 01 65
Oosterhout                  unieksporten@mooveoosterhout.nl             0162 48 92 71
Roosendaal                  unieksportenroosendaal@ssnb.nl   06 41 33 85 63

Zundert                  unieksportenzundert@ssnb.nl      06 41 33 85 63

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws en activiteiten? 

Meld je aan via de website voor onze nieuwsbrief.

Volg ons: 


