Nationale
Sportweek 2018

Groningen hostcity
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.sportpromotors.
Sportweek 2018
Groningen staat van zaterdag 15 tot en met zaterdag 29 september twee weken lang in
het teken van sport en bewegen. De Stad is samen met nog vier andere steden hostcity
tijdens de Nationale Sportweek 2018. Het is de vijftiende keer dat de Nationale Sportweek
wordt georganiseerd en vanwege het jubileum is deze editie extra lang.

T

ijdens de Nationale Sportweek gaan we met
zijn allen lekker sporten en bewegen. Van
15 tot en met 29 september 2018 zetten veel
clubs en andere organisaties hun deuren open
binnen de gemeente Groningen. Een perfecte kans
om gemakkelijk nieuwe sporten uit te proberen en
samen sportplezier te beleven. Doe je ook mee?
De Nationale Sportweek is een onderdeel van de
Europese week van de Sport en wordt gefinancierd
vanuit het Erasmus Plus programma. Samen kunnen
we Europa inspireren om meer te bewegen. Let's
#BeActive!

IEDEREEN HEEFT TALENT
In totaal zijn er vijf hostcities dit jaar en het centrale thema in Groningen is jeugdsport. Groningen
is niet voor niets 'City of Talent' en iedereen heeft
talent voor bewegen. Via een activiteit tijdens de
Nationale Sportweek kun je ontdekken waar jouw
talent ligt, wellicht bij een sport waar je tot nu toe
het bestaan nog niet vanaf wist. Probeer het en
ontdek je talent!

Alle spotlights staan op vrijdag 28 september gericht
op Groningen wanneer NOC*NSF naar Groningen
afreist om samen met ons de sportieve opening van
het schooljaar mee te vieren. In en om het Hitachi
Capital Mobility Stadion van FC Groningen worden
tal van clinics aangeboden, maar ook op het
schoolplein en in de gymzaal worden leerlingen
in beweging gebracht. In deze krant vind je alle
informatie over de Nationale Sportweek, de zeer
diverse activiteiten en veel meer. Vier de Nationale
Sportweek met ons mee en kom in beweging!

IN DEZE KRANT

.De bewegende stad.
.ReitdiepPOP.
.Fit & Vaardig op School.
.Actieve scholen.
.sportwijk beijum.
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.Sportieve opening.
.schooljaar.
.bslim.
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Ook op het gebied van
sport gaat er niets
boven Groningen!
Dit jaar vieren we de 15e editie van de Nationale Sportweek. Om dit jubileum
te vieren openen honderden sportclubs, sportbonden, gemeenten en andere
organisaties uit heel Nederland hun deuren. Zo kun je diverse sportclinics,
toernooien, speciale demonstraties en evenementen bijwonen en vind je de
sportclub die bij je past. Dat doen we ook in Groningen.

G

roningen heeft ontzettend veel te bieden
op het gebied van sport. Wat dacht je bijvoorbeeld van badminton, lacrosse,
taekwondo, honkbal en talloze andere sporten voor jong en oud?
Wil je weten welke sporten je allemaal kunt
beoefenen in Groningen. Neem dan eens een
kijkje op de nieuwe website Sport050.nl, het
platform voor bewegend Groningen!

GRONINGEN HOSTCITY
Dat Groningen hostcity is, is een erkenning
dat de stad volop investeert in sport zoals de
sportfaciliteiten, sportstimulering, verenigingsondersteuning en talentontwikkeling.
Er zijn allerlei mooie sportinitiatieven vanuit
de sportclubs en sportaanbieders ontstaan
en die komen straks allemaal tot uiting in de
Nationale Sportweek zelf.

Wat dacht je van een Bewegende Stad
Festival in de openbare ruimte, de spectaculaire opening tijdens ReitdiepPOP,
Picknick en Parcours, bootcamptuin SC
Stadspark, een sportinspiratiebijeenkomst in
het FC Groningen Stadion, beweegfestivals
in Kardinge, De Wijert en Beijum en als
Grande Finale in Groningen de Sportieve
Opening van het Schooljaar op vrijdag 28
september samen met NOC*NSF. We gaan
alle leerlingen in Groningen in beweging
zetten!

Met de Nationale Sportweek willen we iedereen in Groningen inspireren om te gaan bewegen. Sporten is namelijk niet alleen gezond en
leuk, het is een belangrijk onderdeel van een
gelukkig leven. Samen met partners, onderwijs en sportclubs willen we iedereen uitnodigen om tijdens de Nationale Sportweek, van
15 tot en met 29 september, te genieten van
de sport. Want ook op het gebied van sport
gaat er niets boven Groningen!
Paul de Rook, wethouder sport

Nationale Sportweek: Samen sportplezier beleven
Nog een paar dagen en dan is het

We zijn blij dat Groningen als hostcity van
de Nationale Sportweek zich hier actief
voor inzet.”

zover: de start van de Nationale
Sportweek én de AH Sportactie. Dit

HOE DOE JIJ MEE?

jaar is het grootser dan ooit, want we
vieren dan met heel Nederland het
15 jarig jubileum van de Nationale
Sportweek (15 t/m 29 september) en
een nóg grotere AH Sportactie.

D

it jaar hebben we een extra lange en
feestelijke Nationale Sportweek, waarin
we met zijn allen lekker gaan sporten
en bewegen.

colofon

Om het feest nog groter te vieren, zijn er in
2018 maar liefst vijf hostcities die een (sport)
thema omarmen. Groningen is één van
de hostcities! Op 28 september staat de
landelijke spotlight op Groningen gericht.
Op deze dag vindt de Sportieve Opening
van het Schooljaar plaats.
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Niet alleen in Groningen gaan basisschoolleerlingen sporten. Onder aanvoering van
de hostcity worden leerlingen uit heel
Nederland uitgedaagd! Een belangrijke
doelgroep, want uit onderzoek is gebleken
dat kinderen tegenwoordig veel te weinig
bewegen. Daarom vragen we op deze dag
ook extra aandacht voor de lopende campagne Ik-beweeg-mee.
De Nationale Sportweek is een initiatief
van NOC*NSF met als doel om sport te
promoten en mensen te inspireren te gaan

bewegen. Richard Kaper, manager Sportparticipatie bij NOC*NSF: “Er zitten in de
sport veel mooie verhalen opgesloten.
In al die verhalen voel en proef je dat we
veel winnen met sport. Tijdens de Nationale Sportweek willen we aan Nederland
deze verhalen laten horen, zien en voelen.
Op dit moment sporten al 10 miljoen
Nederlanders elke week en wij zijn er
van overtuigd dat nog veel meer Nederlanders kunnen genieten van zelf sporten
en bewegen.

Jouw club en jouw sport zijn natuurlijk het
allerleukst, maar weet de rest van Groningen of Nederland dat al? Jij kan als sportpromotor aan de slag, door jouw
sportverhaal te delen. Laat iedereen zien
hoe jij sportplezier beleeft en waarom jouw
club of sport zo bijzonder is. Inspireer
anderen met jouw sportverhaal!
Je kan jouw verhaal delen via
nationalesportweek.nl/jouw-sport-jouwclub. #NSW2018 #BeActive
Naast het promoten van jouw club of sport
kun je zelf natuurlijk ook sportplezier beleven, tijdens de evenementen
in Groningen of elders in Nederland.
Wil je een voorproefje van alle toffe
evenementen tijdens de Nationale
Sportweek? Check dan snel
nationalesportweek.nl/sportkalender.

Heel Nederland in beweging met
NOC*NSF en Albert Heijn
Om heel Nederland in beweging te krijgen hebben NOC*NSF en Albert Heijn de handen ineengeslagen. Samen
organiseren zij tot en met 2020 allerlei sportieve en toffe acties. De cijfers liegen er niet om, want de eerste landelijke
AH Sportactie in 2017 was een fantastisch succes.

M

eer dan 40.000 sporters wisselden hun
zegels in bij duizenden gastvrije sportclubs. De sporters en sportclubs hebben de AH Sportactie gewaardeerd met een
9! We kunnen het niet anders zeggen:
prachtige cijfers. Maar, dit jaar gaan we
samen voor een nóg actiever Nederland!
Dus ontdek jouw sport uit meer dan 300
verschillende sporten bij duizenden sportclubs met de AH Sportactie 2018. Dus ga
je voor bootcamp of boksen? Zwemmen of
yoga? En ga je alleen, of neem je iemand

mee? Wat je ook kiest, ontdek nu
je favoriete sport!

HOE DOE JIJ MEE?
Vanaf 17 september 2018 ontvang je bij
bijna elke transactie* bij een Albert Heijn
winkel in Nederland een voucher. Deze
voucher is 2x gratis sporten waard! Houd
ahsportactie.nl goed in de gaten om op
de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes over de AH Sportactie 2018.

*Bekijk de actievoorwaarden op
ahsportactie.nl om erachter te komen
bij welke transacties je een sportvoucher
ontvangt.

• Huiswerkbegeleiding
• Basisschoolbegeleiding
• PGB begeleiding
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Sportpromotors
Groningen heeft als hostcity van de Nationale Sportweek diverse bekende
sporters en coaches bereid gevonden een rol te spelen als sportpromotor.
Te weten; Habib Kazemi, Arjan Taaij, Mimoun Mahi, Jorinde van Klinken,
Arvin Slagter en Willemijn Bos. Mensen met grote verdiensten voor de sport,
nationaal, internationaal en in Groningen. We stellen een aantal aan je voor.
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Bos: 'Ik krijg
ontzettend
veel energie
van sporten'

W

illemijn Bos was jarenlang basisspeelster in de defensie van het
Nederlands hockeyteam. De topsportster uit Eelde Paterswolde kroonde
zich tot Europees- en Wereldkampioen en
behaalde tevens een prachtige zilveren
medaille op de Olympische Spelen 2016 in
Rio de Janeiro.

Kazemi:'Sport
doe je voor je
toekomst'

H

abib Kazemi is de oprichter en hoofdtrainer van Kazemi Taekwondo Academie.
Kazemi werd in 2016 uitgeroepen tot
Sportcoach van het Jaar in Groningen. De
coach trainde en begeleidde diverse topsporters in hun route naar succes. Hij was tevens
actief als coach in de Iraanse Premier League
en tijdens de Aziatische kampioenschappen.
Habib Kazemi doet sinds zijn vierde aan taekwondo en heeft een verleden als topsporter.
Vanuit zijn eigen bedrijf Kazemi Coaching
organiseert hij regelmatig seminars in

A

rjan Taaij is succesvol volleybalcoach
van de mannenploeg van het Groningse Lycurgus. Onder leiding van de
bevlogen coach groeide Lycurgus de laatste seizoenen uit tot een toonaangevende
club in de Nederlandse Eredivisie en
kroonde het zich de laatste drie seizoenen
onder meer tot landskampioen.
Taaij ontving voor zijn verdiensten voor
de sport in de stad Groningen onlangs
de Sportpenning van de Gemeente
Groningen. De succestrainer is gepassioneerd en daardoor een uitermate
geschikte sportpromotor van de Nationale
Sportweek in Groningen.

PERSOONLIJKE VORMING
“Supertof dat Groningen één van de hostcities is tijdens de Nationale Sportweek

diverse sport en coachinggerelateerde
onderwerpen. Kazemi was zeer enthousiast
toen hij werd gevraagd sportpromotor te zijn
van de Nationale Sportweek in Groningen.

TOEKOMST
“Sport doe je voor je toekomst, dat weet ik uit
eigen ervaring. Het is goed voor je motorische ontwikkeling en je levert ook betere
resultaten op school of op je werk. Iemand
die zich fit voelt, krijgt veel meer voor elkaar.”

Bos was in 2012 speelster in het Nederlands team toen ze zich opmaakte voor
haar eerste Olympische Spelen. Slechts
enkele dagen voor het grootste sportevenement ter wereld sloeg het noodlot toe en
liep de verdedigster een zware knieblessure op. Een stevige teleurstelling, maar in
plaats van zelfmedelijden, ging Bos keihard
aan het werk om fit te worden.

DOORZETTINGSVERMOGEN
Ze bereikte het topniveau weer, knokte
zich terug in het Nederlands team en
bekroonde haar vechtlust in 2016 met een
zilveren Olympische medaille. Mede door
haar doorzettingsvermogen is Willemijn
Bos een ideale sportpromotor van de
Nationale Sportweek.

“Sporten is mijn hele leven al heel belangrijk. Teamsporten vind ik het allerleukst. Ik
word er blij van om na een dag hard werken met mijn vriendinnen op het hockeyveld te staan. Het is gezond en ik krijg er
ontzettend veel energie van. Sport is, was
en blijft voor mij ontzettend belangrijk. Er
worden allerlei leuke activiteiten georganiseerd tijdens de Nationale Sportweek. Vieren jullie de start van het sportseizoen met
ons mee?”

“We weten inmiddels allemaal dat de
Nederlandse jeugd zo`n 10,5 uur per dag
stilzit. Veel te veel voor een land dat groot is
in schaatsen, zwemmen, voetbal en een
beetje in taekwondo. Daar moeten we
natuurlijk wat aan doen. En dat gaat gebeuren tijdens de Nationale Sportweek in Groningen. Dus kom allemaal naar de Nationale
Sportweek 2018 van 15 tot en met 29 september en sport met ons mee!”

Taaij: 'Sport
heeft me
ongelooflijk
veel gebracht'
2018. Sport is mijn passie en heeft me
ongelooflijk veel gebracht in mijn carrière
tot nu toe. Sport is gezond, het is hartstikke leuk en het draagt bij aan persoonlijk vorming voor jong en oud. Dat maakt
sport belangrijk op welke leeftijd dan ook.”
“Ik vraag gepassioneerde sportclubs en
sportaanbieders dan ook om mee te doen
met de Nationale Sportweek van 15 tot 29
september in Groningen. Vier de start van
het nieuwe sportseizoen met ons mee en
samen gaan we voor mooie prestaties in
combinatie met heel veel plezier.”

M

imoun Mahi is voetballer van FC Groningen. De spits won in 2015 de KNVB
beker met de Trots van het Noorden,
mengde zich enkele seizoenen geleden in de
strijd om de topscorerstitel in de Eredivisie
en debuteerde onlangs voor zijn vaderland
Marokko. Mahi is een talentvolle aanvaller
die iedere dag het uiterste van zichzelf verlangt.
FC Groningen nam Mahi vier seizoenen geleden over van Sparta Rotterdam en inmiddels
heeft de aanvaller al meer dan 110 wedstrijden gespeeld voor de club. Mahi is vanwege
zijn onnavolgbare acties en schitterende
doelpunten een populaire speler. De Marokkaans international weet dat hij als voetballer een voorbeeldfunctie heeft en zet zich
daarom graag in als sportpromotor van het
Nationale Sportweek 2018 in Groningen.

Mahi: 'Je leert
je lichaam
kennen door
sport'
ZELFVERTROUWEN
“Sport is voor mij heel belangrijk. Je staat er
lekker door op, zit goed in je vel en voelt je
gezond door het sporten. Je leert je lichaam
kennen en sport is goed voor je zelfvertrouwen. Daarom gaan we twee weken in september knallen tijdens de Nationale
Sportweek. Dus inwoners van Groningen,
vier de start van het nieuwe sportseizoen
met ons mee. Zie ik jullie daar?”

GRONINGEN
Terra Groningen biedt goede opleidingen voor iedereen
met een groen hart. Je kunt bij ons terecht voor veel
verschillende opleidingen met aantrekkelijke
mogelijkheden voor werk of vervolgopleiding,
voor persoonlijke groei en maatschappelijk succes.

* Hovenier
* Dierverzorging
* Paraveterinair
* Hippische opleidingen
* Veehouderij
* Akkerbouw
* Loonwerk
* Bloem, Groen & Styling
* Food, Life & Innovation
* Entreeopleidingen

www.mboterra.nl

WIJ HOPEN DAT U VAN
DE SHOW GENIET!
Weet u dat er veel mensen nodig zijn om alles op te bouwen
en weer weg te halen?
Gekwalificeerde mensen, die weten waar ze mee bezig zijn.
Veilig en betrouwbaar.
Onze mensen, onze crew. Uw evenement!
Wij zorgen voor de crew die u nodig heeft. Mensen voor het opbouwen
van het podium, licht- en geluid, tenten, barriers, afscheidingen, en alle
andere technische zaken.
Waar u maar wilt! Geen podium is te klein, geen stadion is te groot!
Wij werken veel voor Mojo in zalen als bijvoorbeeld de Ziggo Dome;
wij zijn ook degenen die Eurosonic/Noorderslag en de concerten in
de Oosterpoort van de benodigde mensen voorzien.
Kijk eens op onze site, mail ons, bel ons!
Wij kijken er naar uit om ook u te helpen met uw evenement!
Last-minute of een jaar vooruit gepland? Allebei leuk!
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Fit&Vaardig op school: leuk,
gezond en bewezen effectief
Het was al bekend dat voldoende
beweging goed is voor de ontwikkeling van de hersenen. Gelijktijdig
bewegen en leren kan ook een
positief effect hebben op de schoolprestaties. Bewegingswetenschappers van het Universitair Medisch
Centrum Groningen en onderwijskundigen van de Rijksuniversiteit
Groningen toonden dit aan met een
baanbrekend onderzoek en ontwikkelden een uitdagend lesprogramma
genaamd Fit&Vaardig op school.
Toe te passen op iedere basisschool
in de groepen 2 tot en met 7.

S

pringen tijdens het rekenen of joggen
tijdens de spellingsles. Een Fit&Vaardig-les levert lachende gezichten op in
de klas en alle kinderen doen fanatiek mee.
Hoewel de kinderen zich naast het hoofdrekenen of de spelling ook op het bewegen
moeten concentreren, gaan beide taken ze
prima af.

VIER MAANDEN LEERWINST
Zo'n twintig scholen deden mee aan het jaren
durende onderzoek waarbij de wetenschappers gehele klassen onderverdeelden in controle groepen en groepen die participeerden
met Fit&Vaardig-lessen. In die laatste categorie werd drie maal per week een bewegingsles aangeboden in combinatie met spelling-,

Bij het lezen was het effect niet te zien.
Wel was de Body Mass Index minder snel
toegenomen, een belangrijke maat voor
gezondheid. Ook werd er taakgerichter
gewerkt. “Hierdoor kan de leerling gemakkelijker leren en met meer succes de
basisschool afronden. Fit&Vaardig is geen
vervanging van de bestaande reken- en
taallessen, maar het kan een mooie aanvulling zijn.”

VOOR IEDERE SCHOOL
Het onderzoeksteam ontwikkelde Fit&Vaardig-lesprogramma's voor de groepen 2 tot
en met 7 inclusief een spraakmakende app.
De naam ‘Fit&Vaardig op school’ dekt volledig de lading van het lesprogramma. Fitheid
is de basis voor een gezond leven en vaardig
in de vakken die worden geleerd op school.
Fit&Vaardig zijn korte lessen van twee keer
een kwartier die dagelijks kunnen worden
opgenomen in het lesprogramma. De lessen
zijn gemakkelijk te verzorgen door de
groepsleerkrachten.

ACUUT EFFECT
“We hebben moeten zoeken naar een
balans tussen het bewegen en het leren,”
vertelt dr. Esther Hartman, bewegingswetenschapper van het UMCG en één van de
hoofdonderzoekers. “Bij het leren ligt de
focus op het automatiseren van oefenstof en
herhaling. De bewegingen moeten intensief
zijn, maar niet te ingewikkeld.”
In de eerste fase van het onderzoek werd
gekeken naar het acute effect van bewegen
tijdens de les. De onderzoekers concludeerden dat na een les Fit&Vaardig de aandacht
bij de daaropvolgende taak hoger was. “Dat
resultaat gaf goede moed,” aldus Hartman.
“Toch had het onderzoek best wat voeten in
de aarde. We gingen ons namelijk bemoeien
met rekenen en taal en dat mocht natuurlijk
niet ten koste gaan van de cito-scores. Daarbij moest alles volgens onze regels om de
onderzoeksresultaten zuiver te houden.
Scholen moesten dus iets uit handen geven
en het aandurven mee te werken met het
onderzoek.”

lees- of rekenopdrachten. “Er was een positief effect te zien op de schoolprestaties.”
“Op basis van de citoscores zagen we een
leerwinst van vier maanden ten opzichte van
de controlegroep. Zowel op rekenen als op
spelling. Hiermee werd bewezen dat bewegen
en leren tegelijk niet alleen mogelijk is, maar
ook goed voor de ontwikkeling van een kind.”

Waar het basisschoolkind het grootste
gedeelte van de dag tegennatuurlijk stil moet
zitten, is dit lesprogramma uitstekend om
de dag vol energie mee te openen, of juist
voor de afwisseling gedurende een lange
schooldag. Het programma is op iedere
school toepasbaar en alle leerlingen kunnen
deelnemen. Op school worden -in tegenstelling tot bij de sportverenigingen- alle kinderen bereikt en zodoende heeft iedereen
gelijke kansen op de optimale ontwikkeling.

INNOVATIEF
Hartman en haar collega's kregen vanuit de
wetenschap diverse prestigieuze prijzen voor
het succesvolle onderzoek. “Het onderwerp
spreekt veel mensen aan, want het gaat om
kinderen en gezondheid en het was echt
vernieuwend. Een andere manier van leren,
in combinatie met bewegen kan leiden tot
betere schoolprestaties. Dat hebben we
aangetoond. Dat is in onderwijsland echt
innovatief.”
Maanden later zijn opnieuw metingen
gedaan. Bij het rekenen was het effect blijvend, maar bij spelling was het weer weggezakt. “Het laat zien wat bewegen met het
leerproces doet. Er komen onmiddellijk stoffen vrij in het brein die gunstig zijn voor de
aandacht tijdens het leren. Langetermijneffecten van bewegen op de hersenen, zoals
het ontstaan van sterkere verbindingen,
worden momenteel onderzocht. Het laat ook
zien dat wanneer je fit en vaardig wilt blijven,
je er wel wat voor moet blijven doen. Dat
kan op een leuke, leerzame en gemakkelijke
wijze via Fit&Vaardig op school.”

Fit&Vaardig gemakkelijk
aan te schaffen en
toe te passen
De lesprogramma's van Fit&Vaardig zijn
tegen een betaalbare prijs aan te schaffen via de website of de app. Fit&Vaardig
op school is een uniek wetenschappelijk
bewezen lesprogramma dat kinderen
bewegend laat leren. Het uitdagende programma daagt kinderen uit te bewegen
en sluit naadloos aan op de belevingswereld van de kinderen. Fit&Vaardig op
school; betere schoolprestaties, betere
concentratie en fitte kinderen!
Voor meer informatie en het aanschaffen
van het lesprogramma:
www.fitenvaardigopschool.nl
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BASE; prachtige
sportactiviteiten
na schooltijd
De Bslim After School Experience (BASE) is een sportstimuleringsproject
van verschillende Bslim buurtsportcoaches in diverse Groningse woonwijken. BASE is ontstaan om middelbare scholieren van 12 tot 15 jaar te
stimuleren om na schooltijd voldoende te bewegen. Bart Bruins is één
van de sportcoaches die op scholengemeenschap de Kluiverboom in
Groningen een fanatieke groep sporters lokaliseerde.

D

e Kluiverboom heeft het geluk dat het
vlakbij Kardinge is gevestigd en dus een
ruim sportaanbod vrijwel letterlijk om
de hoek heeft. “Maar ook in andere wijken
proberen we via BASE jongeren aan het
sporten te krijgen,” vertelt Bruins.

PLAYGROUND
“We gaan bij de scholen langs met allerlei
sportattributen en zetten een zogenaamde
playground op waar we de kinderen laten
kennismaken met zeer diverse sporten.
Jongeren kunnen op de scholen gebruikmaken van de materialen en wij zijn aanwezig

om uitleg te geven. Wanneer iemand
enthousiast is, kan hij of zij gratis meedoen
aan activiteiten, gedurende de week, die na
schooltijd plaatsvinden."
Bruins heeft gemerkt dat scholieren over
het algemeen een druk bestaan leiden.
Huiswerk of verplichtingen thuis staan het
sporten nog wel eens in de weg. Toch merkt
hij dat leerlingen enthousiast reageren op de
mogelijkheid om na schooltijd te kunnen
sporten en bewegen. “Niets is zo laagdrempelig als sport. We zetten bewust in op de
trendsporten, maar gaan bijvoorbeeld ook
wel fitnessen.”

hebben een mooi groepje van zo`n twintig
leerlingen van de Kluiverboom enthousiast
gekregen. Het is een groep die structureel
meedoet aan onze activiteiten en er is plaats
voor meer leerlingen. We geven graag meer
informatie tijdens de pauzes op de Kluiverboom.”
Wil je ook graag beginnen met sporten en
na schooltijd lekker bewegen en ben je
benieuwd naar het aanbod van BASE?
Kijk dan snel op www.bslim.nl/base en doe
lekker mee!

TOEGANKELIJK
Bruins benadrukt dat het programma van
BASE voor ieder sportniveau toegankelijk
is. “We zijn nu ongeveer een jaar bezig en

The Daily Mile bij weer en geen weer
Ruim 200 scholen in Nederland

Sporthopper

deden afgelopen schooljaar mee aan

Sporthopper is een online

is eenvoudig en zeer populair

verzameling sportcursussen

onder kinderen. Iedere dag wordt er

aangeboden door verschillende

gedurende een kwartier een rondje

sportaanbieders, waar kinderen

in de nabijheid van de school gerend.

op een laagdrempelige manier

Basisschool De Tamarisk deed -

gratis of tegen geringe kosten

weliswaar in een verkorte versie- het

kunnen kennismaken met een

gehele jaar mee met The Daily Mile.

The Daily Mile. Het sportinitiatief,
overgewaaid uit Groot-Brittannië,

sport.

H

uis voor de Sport Groningen vindt
het belangrijk dat kinderen een
gezonde levensstijl ontwikkelen.
Bewegen is daarin een belangrijke
schakel. Dit gebeurt tijdens de gymnastieklessen op school. Maar ook buiten
school moeten er voldoende mogelijkheden zijn voor kinderen om ervaring op
te doen met veel verschillende sporten.
Eén daarvan is Sporthopper, een initiatief van gemeente Groningen.
Sporthopper is een verzameling van
sportkennismakingscursussen voor kinderen. Sportverenigingen en -organisaties bieden speciale cursussen aan voor
kinderen van 4-13 jaar. In diverse
gemeenten in de provincie Groningen
worden de cursussen in verschillende
sportaccommodaties georganiseerd.
Kijk voor meer informatie op
www.sporthopper.nl

W

aar leerlingen normaal gesproken bij
het horen van de eerste bel om 8.25
uur aanstalten maken om naar binnen te gaan, bleven de scholieren van De
Tamarisk iedere dinsdagochtend lekker buiten. De groepen 1 tot en met 8 mochten
iedere dinsdag een lekker rondje om de
school rennen voordat de lessen begonnen.
Op deze manier participeerde De Tamarisk
in het populaire sportinitiatief The Daily Mile.

GEZONDE SCHOOL
“We krijgen tijdens de Nationale Sportweek
op 18 september het vignet 'gezonde
school' en daar zijn we natuurlijk heel erg
trots op,” zegt brede vakdocent Jorien
Anninga. “The Daily Mile past goed in dat
plaatje, al hebben we vanwege veiligheidsoogpunt gekozen voor een iets korter
rondje en één keer in de week. De kinderen
vonden het hartstikke leuk, het werd een
echte wedstrijd. Ook de ouders waren
enthousiast. Verschillende vaders en moeders kwamen in hardloopkleding naar de
school en gingen na die tijd zelf nog een
stuk hardlopen.”

BEWUSTWORDING
Anninga zag dat The Daily Mile vanaf de
eerste weken direct aansloeg. “Het is goed
voor de bewustwording van de kinderen.
Sporten is gezond en dat kan onder alle
weersomstandigheden. Ook in de regen of

als het wat kouder is. We hebben slechts
één keer overgeslagen, dat was op de dag
van de schoolfoto's. Voor de rest hebben we
iedere dinsdag gerend of gelopen en heeft
iedereen heel dapper meegedaan.”

Vignet gezonde school
Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken
aan het verbeteren van de gezondheid
van hun leerlingen. Er zijn verschillende
themacertificaten waaraan een school
kan werken. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag uw
school zich gedurende drie jaar een
Gezonde School noemen. Het aanvragen
van een themacertificaat is eenvoudig en
kan via www.gezondeschool.nl.
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Bswim: opfrissen in het zwembad
Het merendeel van de kinderen in
Nederland leert al op jonge leeftijd
zwemmen en behaalt daarmee al
vroeg een zwemdiploma. Het zwemmen verliest echter aan populariteit
als vrijetijdsbesteding. Terwijl goed
kunnen zwemmen van levensbelang
is. Basisschool De Heerdstee is
daarom in 2015 gestart met Bswim,
een periode lang worden de gymlessen vervangen door lessen in
zwembad Kardinge en overige
Groninger zwembaden.

T

im Kingma, brede vakdocent van De
Heerdstee, is voorstander van het Bswim
programma. “De ervaringen van de laatste jaren zijn zeer positief,” aldus Kingma.
“Veel kinderen halen al vroeg hun zwemdiploma, maar het is de vraag hoe veilig het is
als ze te water gaan. Zwemmen is steeds

meer uit ons systeem verdwenen, waardoor
het goed is om via Bswim op te frissen.”

HARTSTIKKE GEZOND
Tijdens de lessen in het water worden er
zowel in het ondiepe als in het diepe gedeelte
diverse spelletjes gedaan en worden de

zwemslagen behandeld. Er wordt gekeken
naar wat de kinderen allemaal nog kunnen en
hier en daar wat bijgeschaafd. Net als Kingma,
reageren de leerlingen ook enthousiast.
“De kinderen vinden het ontzettend leuk, het is
even anders dan normaal en het wordt echt
gezien als een uitje. Het duurt met reizen en

omkleden wellicht iets langer dan een reguliere
gymles, maar je krijgt er veel positieve reacties
voor terug. Werkelijk iedereen doet mee en we
hopen dat kinderen door de leuke ervaringen bij
mooi weer meer naar buiten gaan en meer
gaan zwemmen, want dat is hartstikke gezond.”
Deelname via www.sport050.nl

OBS De Pendinghe:
eerste B-fitschool
in Groningen
OBS De Pendinghe is zeer actief op het gebied van sport en bewegen. De

Schoolplein14 groot
succes op Bisschop
Bekkersschool

basisschool ging in 2016 als eerste school in de stad Groningen aan de slag
met B-Fit, heeft voor de kleuterklassen het beweegprogramma 'Nijntje
beweegt' en geeft voorlichting over gehandicaptensport via (S)cool on wheels.
Robin Klaassen is brede vakdocent van OBS De Pendinghe en enthousiast
over het sportaanbod op school.

Het schoolplein van de Bisschop Bekkersschool onderging ruim een
jaar geleden een flinke metamorfose. Het plein werd als eerste in de
stad Groningen omgedoopt tot een Schoolplein14. Schoolplein14 is een
initiatief van de Cruyff Foundation om kinderen samen te laten sporten
tijdens en na schooltijd.

B

uitenspelen zou een vak op school
moeten zijn.' Het is één van de vele
fameuze uitspraken die Johan Cruijff
in zijn leven deed en waar een absolute
kern van waarheid in zit.

ZEER ENTHOUSIAST
Buiten spelen is gezond voor kinderen en
uitstekend voor zowel de motorische als de
geestelijke ontwikkeling van een kind. Via
Schoolplein14 wordt het schoolplein aantrekkelijk gemaakt door middel van kleurcoating waarmee speelvakken kunnen
worden gecreëerd of via sportattributen.
De Bisschop Bekkersschool in Groningen
was de eerste basisschool in de stad
die haar schoolplein omtoverde in een

Schoolplein14. Loes Poorte, brede vakdocent op de Bisschop Bekkersschool is zeer
enthousiast over het nieuwe schoolplein.
“We hebben een voetbalveld, een
start/finish baan en twee mobiele baskets,” vertelt Poorte.

A

ls B-Fit school besteedt De Pendinghe
veel aandacht aan bewegen en gezond
leven. “Het sportaanbod op onze school
is meer dan alleen de gymles,” zegt Klaassen.
“We werken aan een gezonde en actieve leefstijl. Denk daarbij aan pleinspelen, naschoolse
activiteiten, maar ook bijvoorbeeld aan de
ochtendgymnastiek die we minimaal één keer
per week doen voordat de schooldag begint.”

NIJNTJE BEWEEGT
Bij de kleuterklassen begint de bewustwording wat betreft voldoende sport en beweging
al via het speelse ‘Nijntje beweegt’ diploma.
In samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie is een beweegprogramma ontwikkeld waardoor kinderen in de
kleuterklassen al spelenderwijs de basis van
bewegen leren.

NA SCHOOLTIJD

B-FIT

“Er wordt ongelooflijk veel gebruik van
gemaakt, vooral ook na schooltijd. Goed
bewegen is hartstikke goed voor kinderen
en op deze wijze leren ze samenspelen en
delen. Daarnaast merk ik in de gymlessen
dat de kinderen beter bewegen. Niet ieder
schoolplein leent zich ervoor, maar eigenlijk zou je iedere school een Schoolplein14
gunnen. Het is werkelijk fantastisch!”
www.schoolplein14.nl

Klaassen is erg positief over de programma's
op OBS De Pendinghe en ziet dat het sporten
ook aanslaat bij de leerlingen. “De status als
B-Fit school past perfect bij OBS De Pendinghe. De kinderen vinden het over het algemeen heel leuk en daarnaast proberen we
ook de verbindingen te leggen met andere
lessen. Door een breed aanbod van activiteiten zit er voor iedereen wel iets tussen waar
plezier uit wordt gehaald.”
www.huisvoordesportgroningen.nl

(S)cool on Wheels
Naast het sportaanbod via B-Fit is er op De
Pendinghe ook aandacht voor gehandicaptensport via het programma (S)cool on
Wheels. “Het gaat hierin om bewustwording
en respect voor elkaar. We laten de kinderen
zien dat mensen met een lichamelijke handicap ook goed kunnen sporten.”
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agenda
15

16

september

september

ReitdiepPOP en
beweegfestival

D

e start van de Nationale Sportweek valt in
Groningen tegelijk met ReitdiepPOP. De sportweek wordt in Groningen geopend met een
beweegfestival op ReitdiepPOP. Tussen 10.00 en 12.00
zullen er verschillende leuke sportclinics gegeven door
sportaanbieders in de buurt: de Bootcampclub,
Bao Trieu en WeFitness zullen clinics aanbieden.
Daarnaast zijn er veel leuke dingen te doen op het
gebied van gezondheid en bewegen. Vanaf 11.30 zal de
Nationale Sportweek officieel worden geopend en zal
Marlon Connor van Labooca een openingsact verzorgen.
Vervolgens kun je vanaf 12.00 uur genieten van het
muziekaanbod van ReitdiepPOP! www.reitdieppop.nl

15

september

16

H

et Beweegfestival wordt georganiseerd door en
voor de wijk. Diverse verenigingen, instanties en
inwoners organiseren een festival met verschillende sport en spelactiviteiten, optredens, voorlichting
over onderwerpen als gezonde voeding en diverse
andere side-events. Het festival start om 14.00 uur bij
het podium in het Hendrik de Vries Plantsoen. Vervolgens is er een markt met de lokale verenigingen, fondsen en diverse activiteiten voor jong en oud. Iedereen
kan meedoen en voor iedereen is er wel een leuke
activiteit. Denk hierbij aan bijvoorbeeld: ponyrijden
voor de allerkleinsten, een klimmuur, activiteiten op
het water, enz. Het festival is om 17.30 uur afgelopen.
We nodigen alle wijkbewoners en overige Stadjers uit
het beweegfestival met ons mee te vieren.

15 22

september

O

Z

ondag 16 september is er gelegenheid kennis te
maken met het nieuwe team van Donar in MartiniPlaza. Na het zeer succesvolle seizoen 2017/2018 zijn
sterkhouders Evan Bruinsma en Brandyn Curry vertrokken. Maar de landskampioen heeft een kern van acht
spelers bij elkaar gehouden en vier versterkingen binnengehaald, onder wie international Shane Hammink.
Zondagmiddag is de officiële eerste presentatie van de
spelers en stafleden. De Open Dag wordt afgesloten
met een oefenwedstrijd tegen het Belgische Brussel
om 15.00 uur. Uiteraard is deze dag gratis te bezoeken
voor iedereen. Kijk voor het exacte programma op
www.donar.nl

september

Beweegfestival
de Wijert

september

Sportrecreade
Ten Boer

ok in Ten Boer wordt volop gesport tijdens de
Nationale Sportweek. Al bijna vijftig jaar wordt de
sportrecreade georganiseerd in het dorp. Tijdens
de sportrecreade worden diverse clinics aangeboden in
zeer uiteenlopende sporten. Een uitstekende manier
om eens een nieuwe sport te proberen en lekker in
beweging te komen. Meer info op www.sportrecreade.nl

Open Dag Donar

Picknick en
Parcours

O

p 16 september organiseren Carina van PERSONAL
BODY SHAPE en Liesbeth van Spelen in Stad: Picknick & Parcours in en om de speeltuin Berlageweg
in de wijk De Hunze. Kom je ook gezellig langs tussen
12.00 - 15.00 uur om samen te picknicken en een parcours in en om de speeltuin af te leggen? Het parcours is
voor kinderen tot en met 8 jaar. Het evenement is gratis,
aanmelden is niet nodig. Er is begeleiding bij het parcours, maar iedereen is zelf verantwoordelijk voor eigen
kind of kinderen. De Gemeente Groningen organiseert
vanuit het programma 'De Bewegende Stad' diverse activiteiten in de Nationale Sportweek. Dit initiatief sluit
hierop aan en is in samenwerking met de gemeente tot
stand gekomen. Deze speel- en beweegplek is namelijk
één van de projecten die is uitgevoerd in het kader van
'De Bewegende Stad'.

20

Opening
fitnesspark
Molukkenplantsoen

september

O

p donderdag 20 september wordt het Fitnesspark
in het Molukkenplantsoen feestelijk geopend! Van
17.30 tot 19.00 uur zijn er demonstraties, met
uiteraard een hapje en drankje. Ook is er de mogelijkheid om het nieuwe fitnesspark zelf te ervaren. Het
wordt een gezellige opening! Om 18.00 uur wordt het
fitnesspark officieel geopend. Iedereen is van harte welkom om de opening gezamenlijk te vieren.

21

september

D

e nieuwe sport- en beweegplek in het Stadspark
wordt op vrijdag 21 september geopend. Wethouder Paul de Rook en Fleur Gräper verrichten om
16.00 uur de officiële openingshandeling. Ook wordt de
nieuwe naam van de plek onthuld. Daarnaast zijn er
verschillende demonstraties door The Bootcamp Club
en er zijn diverse clinics en sportactiviteiten waaraan
kan worden deelgenomen.

24
september

17

september

V

opening
Sportwijk
Beijum

anaf 16:00 uur zal er een clinic Walking Football
gegeven worden door de mannen van FC Kardinge.
Om 17.00 uur zal de wijkwethouder Mattias Gijsbertsen en voetballer van FC Groningen Mimoun Mahi
het bord van Sportwijk Beijum onthullen. U bent van
harte welkom om deel te nemen aan de clinic en
aanwezig te zijn bij de opening.

Bootcamptuin
SC Stadspark

De Lerende
Netwerken

D

e Lerende Netwerken zullen ditmaal een ochtend
beslaan met aansluitend een heerlijk gezonde
lunch (9.00 - 13.30 uur). Naast een plenair deel
(met o.a. de geactualiseerde Bestuurlijke Afspraken
over de Brede Impuls Combinatiefuncties), is er keuze
uit verschillende workshops en we sluiten af met een
heus ‘Lagerhuis’.

WORKSHOPS
• Sport- en spelactiviteiten voor gevluchte kinderen in
Nederland, psychosociale ondersteuning door sport,
spel en beweging
• Kansen van 50plussport en samenwerking
• Ouderpartnerschap voor buurtsportcoaches
Aanmelden kan via het inschrijfformulier op de site:
www.sportindebuurt.nl

KIJK VOOR DE VOLLEDIGE AGENDA IN GRONINGEN OP WWW.NATIONALESPORTWEEK.NL/SPORTKALENDER
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25
september

Opening
sportplek
Laanhuizen

W

ethouder Sport Paul de Rook en bestuurder van
Noorderpoort, Rob Schuur openen op dinsdag
25 september om 16.00 uur de nieuwe sport- en
beweegplek Laanhuizen. Naast het bekendmaken van
de nieuwe naam van de sport- en beweegplek, kunnen
bezoekers diverse sportclinics bezoeken tijdens het
openingsprogramma.

26
september

27
september

29
september

Gronings
Sportdebat

H

et Sport Science Institute Groningen, Sportplein
Groningen en Huis voor de Sport Groningen organiseren op donderdagavond 27 september van 19.00
tot 21.30 uur het Gronings sportdebat. Verschillende
Groningse politieke partijen debatteren over het sportbeleid van de Gemeente Groningen. Plaats van handeling is de bioscoop aan de Boumaboulevard in
Groningen. Aanmelden via www.ssig.nl

Tijdens de eerste helft gaan Ron Jans (Technisch
Manager FC Groningen) en Arjan Taaij (Trainer/Coach
Abiant Lycurgus) in gesprek over alle ontwikkelingen in
het sportlandschap. In de tweede helft staan er acht
kennissessies op het programma met verschillende
thema's. Tijdens deze interactieve sessies wordt dieper
ingegaan op kansen en uitdagingen waar u als verenigingsbestuurder mee te maken heeft.
Aanmelden kan via
www.fcgroningen.nl/sportbijeenkomst.
Let op vol = vol!

september

LEEF
Event

D

O

Tijdens de inspiratieavond op woensdag 26 september
aanstaande staat het creëren van een plezierige en veilige sportomgeving voor (jeugd)leden centraal. Want
niet alleen het spelen van een wedstrijd heeft invloed op
het spelplezier en de ontwikkeling van een speler. Ook
de bijdrage van iedereen langs het veld speelt hierin
een belangrijke rol.

O

p zaterdag 29 september 2018 zetten bedrijven in
de stad Groningen hun deuren open tijdens OpenStad. Voor klanten, studenten, scholieren, werkzoekenden, familie van werknemers - kortom, voor
iedereen die graag wil weten wat er achter de schermen gebeurt in het Groningse bedrijfsleven. Dus save
the date: zaterdag 29 september 2018!

september

ok aan het begin van dit seizoen organiseert
FC Groningen in samenwerking met Sport050
en Huis voor de Sport Groningen een sportinspiratiebijeenkomst.
De sportinspiratiebijeenkomst staat in het teken van de
Nationale Sportweek en wordt gehouden in het Hitachi
Capital Mobility Stadion van FC Groningen. Het thema
van de bijeenkomst is: Meer spelplezier op het veld:
“Een verantwoordelijkheid voor iedereen!”

Beweegfestival
Kardinge

29 30

Sportinspiratie
bijeenkomst

13

e Nationale Sportweek wordt in Groningen afgesloten met het LEEF Event. Ontspannen, puur,
actief en gezond. Dát zijn de vier pijlers die het
LEEF event op 29 en 30 september van 10.00-17.00 uur
inhoud geven. Het LEEF Event vindt plaats in de Martiniplaza in Groningen.

28
september

Sportieve
opening van het
schooljaar

G

roningen staat dit jaar centraal tijdens de sportieve opening van het schooljaar. Samen met het
NOC*NSF worden tijdens de Nationale Sportweek
letterlijk alle scholen in beweging gezet.
We roepen alle scholen in Groningen op om op deze dag
een schooltrail te organiseren waar kinderen lekker
kunnen bewegen tijdens de gymles, pauze etc. Uiteraard ben je vrij om deze schooltrail zo uitdagend mogelijk te maken.
Vier de sportieve opening van het schooljaar met ons
mee en geef je school op via het online platform van
Sport050. Bij aanmelding ontvang je een spandoek van
de Nationale Sportweek om te laten zien dat jullie een
sportieve school zijn. Het is op vrijdag 28 september ook
European School Sports Day, dus dat wordt één grote
schoolsportdag. Dus doe allen mee en #BEACTIVE

LEEF belooft een energiek weekend met een selectie
van dik honderd partners uit het gezondheidsdomein.
Met kilo's energie, brandstof voor lichaam en geest,
uitermate gezonde alternatieven, een beetje zweet en
vooral een goede dosis inhoud. LEEF staat voor een mix
tussen inhoud en fun. Entree voor LEEF is 6 Euro, kinderen tot 12 jaar gratis! www.leefevent.nl

29
september

Hartstichting
Imagine Run

I

magine Run organiseert op zaterdag 29 september
2018 de Hartstichting Imagine Run. Dit valt op de
Wereld Hart Dag, een mooi moment om zoveel
mogelijk mensen in beweging te brengen. De Hartstichting Imagine Run wil zich sterk maken voor een gezondere wereld, waarin iedereen dagelijks tijd heeft om te
bewegen. De Imagine Run App bevat wandel- en hardloopschema's om verstandig te beginnen of om te trainen voor langere afstanden. Zet jouw eerste stap en
download de Imagine Run App. www.imaginerun.com

KIJK VOOR DE VOLLEDIGE AGENDA IN GRONINGEN OP WWW.NATIONALESPORTWEEK.NL/SPORTKALENDER
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Water: de meest gezonde dorstlesserdie er is
Gezond leven met voldoende beweging en goede voeding
is een belangrijk thema in de hedendaagse maatschappij.
Om het lichaam optimaal in topconditie te houden is het
belangrijk voldoende water te drinken. Zeker in combinatie
met sport, wanneer het lichaam vocht verliest, moeten de
reserves weer worden aangevuld. Sporten en water passen
heel goed bij elkaar, vindt ook Waterbedrijf Groningen.

W

aterbedrijf Groningen heeft
veel affiniteit met sport en
is bij verschillende (sport)
evenementen betrokken. “Water
is de beste, meest gezonde en
goedkoopste dorstlesser die er
is,” zegt woordvoerder Tabitha
Petter-Koers.

WATER!
“Het bevat, in tegenstelling tot veel
sportdrankjes, geen suiker en 0
calorieën. En waar heeft iemand
die fanatiek gesport heeft nu het
meeste zin aan? Water! Water en
sport versterken elkaar. Voldoende
beweging, gezond eten en genoeg
water drinken is de basis voor een
gezond leven.”
Hoewel Waterbedrijf Groningen
geen concurrentie heeft van
andere bedrijven, is het heel
belangrijk dat het vertrouwen uitstraalt. “We zijn verantwoordelijk
voor het drinkwater in Groningen
en alle mensen zijn dus klant bij
ons. De eisen aan drinkwater zijn
heel streng en dat moet ook.”

MOBIELE TAPPUNTEN
Om mensen overal van goed water
te kunnen voorzien zijn er in de
provincie diverse mobiele tappunten geïnstalleerd. In de stad, maar

ook bijvoorbeeld op overstapplaatsen bij verschillende P&R-plekken.
“Daarnaast hebben verschillende
scholen in de stad en de regio een
waterpunt op school. Deze bieden

we tegen kostprijs aan en kosten
slechts 400 euro.”
www.waterbedrijfgroningen.nl

28 september staan de spotlights gericht op Groningen

Groningen viert sportieve opening schooljaar
Groningen heeft als hostcity van de Nationale Sportweek 2018 gekozen voor
het thema jeugdsport. Vanaf zaterdag 15 tot en met zaterdag 29 september
wordt sport in de gemeente gepromoot via tal van leuke en diverse sportactiviteiten. Bewegen is namelijk ontzettend gezond, goed voor de ontwikkeling en
hartstikke leuk. Op vrijdag 28 september viert Groningen in het Hitachi Capital
Mobility Stadion de Sportieve Opening van het Schooljaar, maar ook op het
schoolplein en in de gymzaal worden leerlingen in beweging gebracht.

I

n en rondom het stadion van voetbalclub
FC Groningen worden op vrijdag 28 september tal van gave clinics aangeboden
voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van het
basisonderwijs. Lokale sportpromotors als
Arjan Taaij en Willemijn Bos verzorgen een
volleybal- en hockeyclinic. Er zijn echter ook
sporten die wellicht minder bekend zijn,
maar minstens net zo leuk. Wat te denken
van driftbiken, hiphop of atb-mountainbike?
Ook worden yogalessen, survivaltrainingen
en longboardclinics aangeboden.

TALENT
In totaal 630 leerlingen uit 22 klassen afkomstig van 9 scholen hebben zich aangemeld
voor de sportieve dag bij het stadion van FC

Groningen, die van 9.00 tot 12.00 wordt gehouden. “En ook het NOC*NSF viert het sportieve
feestje met ons mee,” zegt projectleider van
Sport050, Merel Bus. “Zij komen met de
TEAMNL bus naar Groningen en nemen een
bekende nationale sportpromotor mee. Wie
dat is, houden we nog even geheim.”
“We willen de Groningse jeugd graag weer
in beweging krijgen. Uit onderzoek blijkt dat
mensen die op jongere leeftijd flink bewegen, daar later veel profijt van hebben ook
met betrekking tot leren en hun cognitieve
ontwikkeling. Daarnaast heeft onderzoek
uitgewezen dat je langer leeft wanneer je op
jonge leeftijd genoeg beweegt. Groningen is
een 'City of Talent' en we willen de jeugd

graag uitdagen hun talent op sportgebied te
ontdekken. Iedereen heeft namelijk talent
om te bewegen.”

SCHOOLTRAIL
Scholen kunnen zich niet meer inschrijven
voor de sportdag op het stadion, maar kunnen wel zelfstandig meedoen aan de sportieve opening van het schooljaar door een
schooltrail uit te zetten in en rondom de
school. “Ze kunnen zich bij ons aanmelden
via www.sport050.nl en via ons kunnen ze
een toolkit krijgen van NOC*NSF. Vol tips en
tricks voor vakdocenten of hoe er een uitdagend parcours kan worden ingericht. Daarnaast zijn we altijd bereid om vragen te
beantwoorden en begeleiding te bieden.”
Het doel van de Nationale Sportweek en de
sportdag op 28 september is om de jeugd
meer in beweging te krijgen. “Bewegen is
ontzettend leuk en kan op vele manieren.
Het stadion is voor kinderen een zeer inspirerende omgeving en we hopen te laten zien
hoe leuk sport en bewegen is. Het is vooral

veel fun en samen plezier maken, in de hoop
dat ze na die tijd een keer niet kiezen voor
de tablet of spelcomputer, maar lekker naar
buiten gaan.”
Aanmelden voor de Schooltrail op vrijdag 28
september kan op www.sport050.nl

#ikbeweegmee
Jongeren zitten gemiddeld ruim 10 uur
per dag en bewegen onvoldoende. Hun
motorische ontwikkeling stagneert alarmerend en dat begint al in de basisschoolleeftijd. Daarom slaan wij alarm!
Jongeren moeten meer en beter gaan
bewegen. Jong geleerd, betekent een
leven lang plezier in sporten en bewegen.
Dat willen we realiseren door aandacht te
vragen en door maatregelen te treffen.
Dat kunnen we alleen SAMEN. Doe massaal mee, zodat de politiek niet om ons
heen kan. Beweeg jij mee? Teken de petitie op www.ikbeweegmee.nl.
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De Bewegende Stad; veel keuze
in openbare sportplekken
Groningen is een prachtige stad en kent tal van mooie
plekjes waar je heerlijk kunt wandelen, fietsen, of relaxen.
Maar wist je dat er in de gemeente Groningen ook steeds
meer openbare sport- en beweegplekken ontstaan?
Plaatsen waar je gratis aan je conditie kan werken. Deze
plekken zijn onder meer voortgekomen vanuit het beleid
sport en bewegen en binnen het uitvoeringsprogramma
van De Bewegende Stad.

D

e positie van sport en bewegen
is in Groningen al jaren in ontwikkeling. In 2014 legde de Stad
als een van de eersten in Nederland
het beleid vast via een plan genaamd:
'De Bewegende Stad'.

DE BEWEGENDE STAD
Doel is om de beschikbare ruimte
in de stad effectiever en efficiënter
te benutten en om daarbij ruimte te
geven aan sport en spel. Via De
Bewegende Stad wil Groningen de
openbare ruimte in de Stad zo
inrichten dat deze meer uitnodigt
tot bewegen en dat de afgesloten
sportparken een meer open karakter krijgen. Door goed overleg met
de wijken, worden uitdagende
sport- en speelplekken gecreëerd.

Groningen wil de diverse openbare
sportplekken in de gemeente tijdens de Nationale Sportweek nog
beter onder de aandacht brengen.
Daarnaast worden er tijdens de
Nationale Sportweek nieuwe
beweegplekken op feestelijke
wijze geopend.

NIEUWE BEWEEGPLEK
LAANHUIZEN
Op dinsdag 25 september opent
wethouder Paul de Rook om 16.00
uur een nieuwe openbare sport- en
beweegplek in Laanhuizen. Een
unieke, kleurrijke plek waar je op
ieder moment van de dag kunt basketballen op een volwaardig veld,
voetballen en trampolinespringen.
Ook zijn er fitnesstoestellen en staat

er een tafeltennistafel. Voor wie liever ontspant, zijn er verschillende
zitplekken en een schaak/damtafel.
Een ultieme locatie voor jong en
oud om lekker te bewegen, te vertoeven en fit te blijven.

MOOIE SAMENWERKING
De plek is gerealiseerd door een
mooie samenwerking tussen
verschillende partijen: buurtbewoners van de Grunobuurt en

Sportwijk Beijum: genieten
van sporten en bewegen
Sporten en bewegen is goed voor lichaam en geest; het maakt je fitter, energieker, zekerder
en gezonder. Onder de noemer Sportwijk Beijum is een sportimpuls initiatief van start
gegaan die het mogelijk maakt om iedereen in de omgeving van Beijum te laten genieten
van sporten en bewegen. Op maandag 17 september -tijdens de Nationale Sportweek wordt het officiële bord van Sportwijk Beijum feestelijk onthuld door wijkwethouder Mattias
Gijsbertsen en FC Groningen speler Mimoun Mahi.

DIVERSE ACTIVITEITEN
Onder Sportwijk Beijum zullen
diverse activiteiten voor jong en
oud starten zoals; walking football, discgolf, wandelgroep Beijum
en sjoelen. Op 17 september

De nieuwe plek in Laanhuizen is
zodoende één van de vele openbare sport- en beweegplekken die
in onze gemeente aanwezig zijn.
Benieuwd naar andere openbare
sport- en beweegplekken, bijvoorbeeld bij jou in de buurt? Waar je
gratis en lekker buiten kunt sporten, bewegen, spelen of andere
mensen kunt ontmoeten? Zoek
het op via www.sport050.nl.

Sport050: de
sportuitvoerder
van Groningen
Sport050 is de sportuitvoerder van de Gemeente
Groningen. We faciliteren sporters door binnen- en
buitensportaccommodaties, zwembaden en ijsbanen te
onderhouden, te verhuren en te exploiteren.

H

et platform Sport050.nl is een initiatief van de gemeente Groningen. Het doel van het platform is om Groningers te enthousiasmeren voor sport en bewegen en ze wegwijs te maken in het
Groningse sportaanbod. Op het platform vind je:

S

portwijk Beijum is een
samenwerking van de sportaanbieders, GVAV Rapiditas,
DIO Groningen, vv Oosterparkers,
ckv ROG, Pitch en Putt Groningen,
Indoor Soccer Centre Groningen,
Steenbok Sport, Snowlimits en
wordt ondersteund door WIJ team
Beijum, Huis voor de Sport Groningen en de Gemeente Groningen.
Door gezamenlijke krachten van de
sportaanbieders te bundelen, wil
Sportwijk Beijum de sportvelden,
de bijbehorende accommodaties
en het gehele gebied rondom Kardinge benutten.

Laanhuizen, de wijkraad, WIJ
Rivierenbuurt en het gebiedsteam.
Ook studenten en medewerkers
van scholengemeenschap Noorderpoort hebben meegedacht in
de invulling, inrichting en naamgeving van de plek. Dit is onder meer
gebeurd door het afnemen van
enquêtes en het meedenken tijdens bijeenkomsten. Al deze input
heeft uiteindelijk geleid tot deze
mooie plek.

wordt naast de onthulling van het
bord ook een walking football-clinic gegeven. De komende maanden zullen er meer nieuwe
activiteiten bij komen. Doel van
Sportwijk Beijum is om met een
vernieuwend sportaanbod zoveel
mogelijk mensen te laten genieten van bewegen en sport.
Sportwijk Beijum is erop gericht

uiteindelijk de nieuwe activiteiten
een structureel karakter te geven
binnen de verenigingen in de wijk.
Kardinge moet hét sportpark worden, waar bewoners van Beijum
graag bewegen, sporten, en
elkaar ontmoeten.
Meer informatie over sport en
beweegactiviteiten van Sportwijk
Beijum? Like en volg ons op facebookpagina Sportwijk Beijum.

• Alle sportaanbieders in Groningen
• Alle sporten in Groningen
• Alle openbare sportlocaties
• Informatie over projecten op sportgebied
• Informatie over sportbeleid
• Informatie voor inwoners, sportaanbieders, scholen maar ook vrijwilligerswerk of Topsport
• Alle sportevenementen in de Gemeente Groningen
• Projecten in relatie tot sport zoals gezondheid
• Opleidingen met betrekking tot sport

HOOFDKANTOOR SPORT050
Sportcentrum Kardinge
Kardingerplein 1
9735 AA Groningen
050-367 6767 (optie 2)
info@sport050.nl
www.sport050.nl
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Sport is belangrijk voor iedereen. Een handicap hoeft daarbij
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Bij Huis voor de Sport
Groningen staat de
sportvereniging centraal

geen belemmering te zijn. Middels Uniek Sporten wil Fonds

Vragen over de accommodatie? Uitleg

Gehandicaptensport ervoor zor-

over wet- en regelgeving? Advies over

gen dat nog meer mensen met

het werven en behouden van leden en

een handicap kunnen genieten
van sport en bewegen.

vrijwilligers? Voor al dit soort zaken
kunnen sportverenigingen terecht bij
Huis voor de Sport Groningen (HvdSG).

F

onds Gehandicaptensport zet zich in
voor een beter en groter sportaanbod voor mensen met een handicap
en meer aandacht voor gehandicaptensport in het algemeen. Het doel is om
sport voor iedereen met een handicap
structureel mogelijk te maken.

Dat maakt zich sterk voor een actieve

Bij Uniek Sporten werken we vanuit
regionale samenwerkingsverbanden die
het sportaanbod voor mensen met een
handicap bevorderen. Zo ook in Groningen. Vanuit deze samenwerkingsverbanden ondersteunen we
sportaanbieders die gehandicaptensport
willen aanbieden, maar helpen we ook
mensen met een handicap de juiste
sport te vinden. www.unieksporten.nl

n onze missie om Groningers in beweging
te krijgen en te houden spelen sportverenigingen een hele belangrijke rol. Daar
zit immers een belangrijke mate van continuïteit. Maar sportverenigingen hebben het
niet makkelijk. Ongeveer 14% heeft een
tekort aan vrijwilligers, 40% heeft een tekort
aan trainers en dan vraagt de overheid ook
nog van alles van ze. Als Huis voor de Sport
Groningen zijn we er voor de sportverenigingen en kunnen we ondersteuning op maat
bieden om sportverenigingen te helpen bij
hun uitdagingen en ambities. En dankzij ons
brede netwerk met sportbonden, NOC*NSF
en collega provincies zijn we goed op de
hoogte van trends en ontwikkelingen en
methodieken om sportverenigingen op maat
te bedienen.

en gezonde leefstijl voor alle Groningers en daar spelen sterke, vitale
verenigingen een belangrijke rol in.
Een kijkje in de praktijk.

I

MAAK GEBRUIK VAN GRATIS ONDERSTEUNING!

Groningen
Stadjerspas

Dankzij middelen van de gemeente Groningen kunnen sportverenigingen gratis ondersteuning ontvangen van Huis voor de Sport
Groningen. Dus maak er gebruik van!
Neem contact op met ons via verenigingsondersteuning@hvdsg.nl of bel: 050 - 87 00 100.

D

e gemeente Groningen vindt het
belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Ook mensen voor wie dat lastig is, bijvoorbeeld
doordat zij moeten rondkomen van een
minimum inkomen. Met de Stadjerspas
doen inwoners van de gemeente Groningen en Ten Boer met een inkomen
rond het minimum gratis of met korting
leuke dingen op recreatief, cultureel,
sportief en educatief gebied.
Stadjerspas.nl is een kortingsregeling
voor inwoners van de gemeente Groningen en Ten Boer. Stadjerspas houders
krijgen met de pas korting op diverse
activiteiten en producten. Bijvoorbeeld
bij lidmaatschap van een sport- of hobbyvereniging. www.stadjerspas.nl

MAAR WE BIEDEN MEER:
Arbeidsloket: Arbeidsloket van HvdSG
adviseert en ondersteunt sportclubs bij
personeelszaken. Denk hierbij aan: het
werkgeverschap uit handen nemen, alle
administratie regelen, financiële risico's
voorkomen en ontzorgen bij ziekteverzuim
en ontslagprocedures.
Financieel Vitaal: Dit professionele leerbedrijf van HvdSG neemt met behulp van
studenten van Het Noorderpoort en de
Hanzehogeschool de penningmeester veel
taken uit handen. Denk bijvoorbeeld aan
het verzorgen van uw boekhouding, het
innen van contributies en aan het coderen,
inboeken en archiveren van de financiën.

SPORTMATCHNOORD
Werving & Selectie in de sport. Omdat
elke sport de beste mensen verdient! Sinds
kort biedt Huis voor de Sport Groningen een
nieuwe dienst aan: SportMatchNoord.
SportMatchNoord is dé specialist op het
gebied van werving en selectie van sportpersoneel in Noord-Nederland. De dienst
bestaat uit bemiddeling tussen werkgevers
die op zoek zijn naar sportpersoneel en
werknemers die op zoek zijn naar een baan
in de sport. Het enorme netwerk in de

noordelijke sportwereld maakt dat de kans
op een match aanzienlijk wordt vergroot.
Daarbij is maatwerk het streven.

OP ZOEK NAAR EEN BAAN IN DE SPORT?
SportMatchNoord helpt iedereen met
een sportopleiding of trainersdiploma bij
het vinden van een baan in de sport.
Of het nu gaat om een BuurtSportCoach,
trainer, recreatieleider, zwemonderwijzer
of gymdocent. Zowel voor parttime- als
fulltimebanen.

AANMELDEN VIA WEBSITE
Belangstellenden die een (nieuwe) uitdagende sportbaan in Noord-Nederland
zoeken en hierbij ondersteuning willen,
kunnen zich aanmelden via www.sportmatchnoord.nl. Organisaties kunnen hier
vacatures aanmelden en mensen die een
(nieuwe) sportbaan zoeken kunnen hun CV
uploaden. Vervolgens gaat SportMatchNoord
op zoek naar de perfecte match.

MEER INFO?
Kijk op www.sportmatchnoord.nl,
of neem contact op met Bas van de Kant via
E info@sportmatchnoord.nl
T 06-26975251

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur helpt
Sporten is ontzettend gezond en
goed voor de ontwikkeling van een
kind. Daarnaast is sporten natuurlijk
ook hartstikke leuk! Ieder kind moet
de mogelijkheid hebben om te kunnen sporten. Helaas is het niet voor
ieder gezin mogelijk de sport van
het kind te financieren. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur is bestemd
voor kinderen van 4 tot 17 jaar die
om financiële redenen geen lid kunnen zijn van een sportvereniging.

H

oewel Nederland één van de rijkste
landen in de wereld is, groeien veel
kinderen op in gezinnen die moeten
rondkomen van het bestaansminimum. Een
lidmaatschap bij een sportvereniging
behoort dan niet tot de mogelijkheden.
Hierdoor missen ze kansen om zich fysiek,
mentaal en sociaal te ontwikkelen.

INTERMEDIAIR
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het
mogelijk dat kinderen en jongeren uit
gezinnen met weinig geld, toch lid kunnen
worden van een sportclub. Het fonds
betaalt de contributie (of een deel daarvan)
rechtstreeks aan de sportvereniging. Want
meedoen geeft meer kansen. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen
voor een bijdrage worden gedaan door een

intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht,
buurtsportcoach, sociaal wijkteam of
schuldhulpverlener. Wanneer het Jeugdfonds Sport en Cultuur de aanvraag honoreert, krijgt het gezin een bevestigingsbrief
thuisgestuurd en kan het kind worden aangemeld bij de sportvereniging.
Kijk voor meer informatie op
www.jeugdfondssportencultuur.nl
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Bslim: Het sportieve
leefstijlprogramma
voor Groningse jeugd
Bslim is het sportieve leefstijlprogramma voor de jeugd in Groningen en
sinds 2006 actief in acht aandachtswijken in de Stad Groningen en Ten Boer.
Bslim brengt met sport- en beweegactiviteiten de jeugd van 0 tot 15 jaar
in beweging.
samengewerkt tussen Huis voor de Sport
Groningen, gemeente Groningen, basisscholen/vensterscholen, scholen voor voortgezet onderwijs, het Hanze Instituut voor
Sportstudies en het Alfa College.

LAAGDREMPELIG EN PROFESSIONEEL

D

e activiteiten zijn een combinatie van
nieuwe en bestaande initiatieven en
worden georganiseerd op school, in
de vrije tijd en de directe omgeving van
de jongeren. Binnen het programma wordt

Activiteiten van Bslim kenmerken zich door
het laagdrempelige karakter en de vaste
tijdstippen. Naschools en ook tijdens schooltijden is er voldoende aanbod met clinics van
diverse sportaanbieders. De sport- en
beweegactiviteiten zijn afgestemd op de
behoefte binnen de wijk, waarbij sportverenigingen uitdrukkelijk als partner zijn verbonden. Hier zit immers de continuïteit om
te blijven sporten/bewegen. Kortom: kinderen krijgen de kans om gebruik te maken
van een laagdrempelig sportaanbod om hun
talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

GRONINGEN FIT EN HEALTHY AGEING
Bslim stimuleert kinderen en jeugd tot een
gezonde actieve leefstijl. Daarmee is Bslim
een belangrijke pijler voor gezonde bewegingen als Jogg (jongeren op gezond
gewicht) en Healthy Ageing (regionaal).
Samen wordt gekeken hoe we de jeugd kunnen activeren en bewust maken van een
gezonde actieve leefstijl zodat de kinderen in
onze Stad gezond opgroeien.

Benieuwd naar het sportaanbod van Bslim?
Kijk op www.bslim.nl

Welke wijken doen mee?
Corpus Den Hoorn/ De Wijert Noord (Zuid)
Lewenborg
Beijum
Oosterparkwijk
Indische buurt/De Hoogte
Vinkhuizen
Hoogkerk
Selwerd/Paddepoel/Tuinwijk (SPT)
Ten Boer

WIJ HOPEN DAT U VAN
DE SHOW GENIET!
Weet u dat er veel mensen nodig zijn om alles op te bouwen
en weer weg te halen?
Gekwalificeerde mensen, die weten waar ze mee bezig zijn.
Veilig en betrouwbaar.
Onze mensen, onze crew. Uw evenement!
Wij zorgen voor de crew die u nodig heeft. Mensen voor het opbouwen
van het podium, licht- en geluid, tenten, barriers, afscheidingen, en alle
andere technische zaken.
Waar u maar wilt! Geen podium is te klein, geen stadion is te groot!
Wij werken veel voor Mojo in zalen als bijvoorbeeld de Ziggo Dome;
wij zijn ook degenen die Eurosonic/Noorderslag en de concerten in
de Oosterpoort van de benodigde mensen voorzien.
Kijk eens op onze site, mail ons, bel ons!
Wij kijken er naar uit om ook u te helpen met uw evenement!
Last-minute of een jaar vooruit gepland? Allebei leuk!
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Feestelijke opening Nationale Sportweek Groningen tijdens ReitdiepPOP

14 en 15 september ReitdiepPOP:
muziek, activiteiten, gezelligheid
Groningen staat bekend om haar diversiteit in sport- en
culturele evenementen. Het ReitdiepPOP festival is daar een
uitstekend voorbeeld van. ReitdiepPOP wordt op vrijdag
14 en zaterdag 15 september voor de vierde keer gehouden
in de prachtige Reitdiephaven. Een festival waar muziek,
heerlijk eten, gezelligheid en veel activiteiten met elkaar
worden gecombineerd. Daarnaast is zaterdagochtend 15
september van 10.00 uur tot 12.00 uur op het festivalterrein
de officiële opening van de Nationale Sportweek middels
een sportief beweegfestival.

D

e Nationale Sportweek wordt
tijdens ReitdiepPOP vanaf
11.30 uur offcieel geopend.
Marlon Connor van Labooca zal de
openingsact verzorgen. Tussen
10:00 en 12:00 uur zullen er sportclinics worden gegeven door
sportaanbieders uit de buurt: The
Bootcampclub, Bao Trieu, Labooca
en WeFitness. Daarnaast zullen er
ook andere leuke dingen te doen
zijn op het gebied van gezondheid

en bewegen. Zo is er bijvoorbeeld
een pannakooi, zijn er smoothiefietsen en kun je fitheidstesten
doen.

BETROKKENHEID
“Vanaf het eerste jaar willen we
een festival zijn waar niet alleen
muziek te beleven is, maar ook
een diversiteit aan overige activiteiten,” vertelt organisator Patrick
Wijninga. “Ons doel is onder meer
om betrokkenheid bij de wijk te
creëren. Mensen kennen elkaar
van de supermarkt, het schoolplein of van het groeten op straat.
Door het festival leren de wijkbewoners elkaar op een ongedwongen manier kennen. Ook alle
vrijwilligers zijn afkomstig uit
de omgeving en door het festival
ontstaat sociale binding binnen
de wijk.”

Toen Wijninga hoorde dat de
gemeente Groningen een locatie
zocht voor de opening van de Nationale Sportweek, dacht hij direct aan
de prachtige Reitdiephaven tijdens
ReitdiepPOP. “Het Reitdiep is een
wijk met veel jonge gezinnen en er
wordt veel gesport. Wij hebben als
organisatie altijd affiniteit gehad
met sport. Zo heeft tijdens de eerste editie van het festival de sporten spelcommissie onder de vlag

van ReitdiepPOP diverse sportieve
toernooien georganiseerd. Dit jaar
hebben we op zaterdag 15 september naast het actieve ochtendprogramma ter ere van de opening van
de Nationale Sportweek, meerdere
sportieve activiteiten.”

FITTE WIJK

Ticketinformatie:

Zo is er van 14.00 uur tot 15.00 uur
'Ik heb de beste…' een spectaculair
familiespel waarin ouders of verzorgers het tegen elkaar opnemen
tijdens allerlei sportieve opdrachten
in een strijd om de beste te zijn.
Een uur later, tussen 16.00 uur en
17.00 uur staat de 'STREET CHALLENGE' op het programma. Straatteams bestaande uit vijf personen
nemen het tijdens diverse spellen,
uitdagend voor lichaam en geest,
tegen elkaar op. “Naast dat ReitdiepPOP ieder jaar heel gezellig is,
zetten we ook in op een gezonde
en fitte wijk,” meent Wijninga.
“Opgeven voor deze activiteiten
kan online via www.reitdieppop.nl
en is nog mogelijk tot woensdag
12 september.”

De feestelijke opening van de Nationale Sportweek tijdens ReitdiepPOP is uiteraard gratis toegankelijk voor jong en oud. Voor de overige
optredens hanteert de organisatie een kleine toegangsprijs.

UITDAGEND PROGRAMMA

Middagprogramma
Op 15 september 2018 van 12:00 tot 18:00 uur kan het festivalterrein
betreden worden tegen betaling van €2,50. Hiervoor ontvang je gelijk
een consumptiemunt ter waarde van €2,50 (het is eigenlijk dus
gewoon gratis). Er is overigens geen voorverkoop van dit ticket.

Wijninga is erg enthousiast over
het aankomende festival ReitdiepPOP. Zowel op vrijdag 14 als
zaterdag 15 september kent
ReitdiepPOP een uitdagend
programma voor jong en oud.
“Op vrijdag organiseren we een
fantastische barbecue. Voor
slechts €31,- kun je onbeperkt
barbecueën en daarna genieten
van een spectaculair concert van

Vrijdag 14 september 2018
Ticket 'Chill & Grill unlimited BBQ + The Dirty Daddies'
Ticket is geldig op 14 september 2018 van 18:00 tot 00:00 uur. (€31,-)
Ticket 'The Dirty Daddies'
Ticket is geldig op 14 september 2018 van 20:00 tot 00:00 uur. (€16,-)

Zaterdag 15 september 2018
Ticket 'Proud 2B Fout'
Ticket is geldig op 15 september 2018 van 10:00 tot 00:00 uur. (€8,50)
Ochtendprogramma
Het festival is tijdens de opening van de Nationale Sportweek vrij
toegankelijk. Er is dus geen ticket nodig op 15 september 2018
van 10:00 tot 12:00 uur.

The Dirty Daddies. Op dit moment
wellicht de meest gewilde festivalband in Nederland en zij staan
voor het eerst in de stad Groningen. Een absolute aanrader voor
een gezellige avond uit. Een avond
vol muziek, heerlijk eten en heel
veel gezelligheid.”

Van de Straat. Ook staat het Proud
2B Fout feest op het programma.
“We nodigen de gehele stad uit om
een kijkje te komen nemen op
wellicht het mooiste plekje in Groningen; het plein van de Reitdiephaven! Tot dan op 14 en 15
september.”

REITDIEPHAVEN

Foto's: Evert Jan Luchies/ Nationale Beeldbank

Ook op zaterdag 15 september is,
naast de sportieve opening van de
Nationale Sportweek, verschillende sportieve activiteiten later op
de dag, een geweldig programma
vol muziek en vertier. Wat te denken van evenementen voor de
jeugd als 'Pimp your Bike' of een
'Kinderdisco'. Daarnaast zijn er
optredens van onder andere Reckless Jones, Ronald Klungel, en

