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Terugblik studiedag Buurtsportcoach Academy
5 maart in Enschede i.s.m. Sportaal

Op 5 maart hebben we in Enschede een geslaagde studiedag georganiseerd i.s.m. Sportaal. De studiedag stond in het
teken van de thema’s van het landelijk sportakkoord. Doel was om de buurtsportcoaches te inspireren in de rollen die
ze als buurtsportcoach binnen de verschillende deelakkoorden kunnen gaan vervullen.
Op deze dag is er door de buurtsportcoaches veel nieuwe inspiratie opgedaan om in het werkveld te gaan gebruiken.
Er was een gevarieerd programma met themaroutes en workshops met o.a. een presentatie door oud topschaatser
Gianni Romme in de IJsbaan Twente en een bezoek aan één van de sportiefste basisscholen van Nederland, de
Regenboog. Ook kwam cognitieve fitness en bewegen in de openbare ruimte aan de orde. Om voldoende beweging te
krijgen op deze dag fietsten we naar de verschillende locaties op een swapfiets.
Heb je de studiedag gemist en ben je benieuwd naar de gehouden workshops en werkbezoeken? Op onze website kun
je de presentaties van de sprekers terugvinden.

Klik hier voor de presentaties
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Ideeën om Nederlanders in beweging te houden?
Hoe blijven we in beweging nu heel Nederland zoveel mogelijk thuis moet blijven? In Kampen hebben de
vakleerkrachten bewegingsonderwijs een youtube kanaal geopend. Vanaf vandaag zetten ze elke dag nieuwe
beweegactiviteiten voor thuis online. Zo kan iedereen (jong en oud) beweegopdrachten thuis uitvoeren en ondanks alle
toestanden toch een portie beweging tot zich nemen. Bewegen is net zo belangrijk als medicatie.

Heb jij ook praktische (creatieve) voorbeelden om mensen toch in beweging te krijgen/houden, stuur dit dan door naar
VSG via info@sportengemeenten.nl. Op hun website willen ze deze graag delen.

Regionale bijeenkomsten Brede Regeling
Combinatiefuncties
In zowel regio Twente (Almelo) als IJsselland (Zwolle)
Op maandag 11 en dinsdag 12 mei organiseert VSG* Regionale bijeenkomsten voor de Brede Regeling
Combinatiefuncties. In deze bijeenkomsten staat kennisdelen en netwerken met elkaar centraal.
VSG zal je tijdens de bijeenkomsten informeren over landelijke ontwikkelingen op het gebied van sport en cultuur,
zoals de sportlijn in het kader van het Sportakkoord en de regeling Samen cultuurmaken verbreden. Naast kennis
delen staat het creëren van lokale en regionale netwerken centraal. Hiervoor worden twee rondes met verschillende
workshops aangeboden.

Meer informatie
Voor meer informatie kijk op:
Regio Twente: 11 mei in Almelo
Regio IJsselland: 12 mei in Zwolle
Je kunt je inschrijven voor de bijeenkomsten via het inschrijfformulier. Hier kun je aangeven welke bijeenkomst je bij
wilt wonen. Aan je deelname zijn geen kosten verbonden.
*De doorgang van de bijeenkomsten is afhankelijk van de actuele situatie rondom het coronavirus!

Project StuiterGras
Nieuw concept bewegen in de openbare ruimte
StuiterGras, winnaar van de innovatiechallenge bewegen in de openbare ruimte van het ministerie van VWS, stimuleert
op een leuke en natuurlijke manier bewegen in de openbare ruimte. Het is toepasbaar op ‘elk’ stukje gras in de
gemeente, in verschillende patronen en omvang. StuiterGras wordt geïntegreerd in het aanwezige gras en gaat
daardoor mooi op in de leefomgeving. Het is geschikt voor jong én oud en kan o.a. benut worden door de fysio, voor
bootcampen, free runnen, fitness, gymlessen buiten en activiteiten van de BSO.
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Nieuw in Overijssel. Doen jullie mee?
Gaat jouw gemeente voor het eerste StuiterGras van Overijssel? Samen met de eerste gemeenten die hun interesse
tonen willen we StuiterGras in Overijssel realiseren als onderdeel van een tweede pilotfase met start in mei.
Stap je nu in dan is dat mogelijk voor een gereduceerde prijs door een mooie samenwerking tussen de lokale gemeente,
StuiterGras, de provincie, Sportservice Overijssel en het ministerie van VWS om beweegmogelijkheden in de openbare
ruimte van Overijssel te vernieuwen.
Elk StuiterGrasveld wordt voor openstelling gekeurd (WAS, NEN-EN 1176/1177) en gecertificeerd door TUV Nederland
die hiervoor door de NVWA is aangewezen.

Neem contact op voor meer informatie
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