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VOORWOORD
Inwoners van Súdwest-Fryslân in beweging brengen en houden, dat is de ambitie van Beweegteam 
Súdwest-Fryslân. Vanuit de passie om sport en bewegen voor jong en oud mogelijk te maken werken 
we samen met onze partners om deze ambitie te realiseren. Vanuit de wetenschap dat bewegen de 
vitaliteit, weerbaarheid en ontwikkeling van onze inwoners stimuleert. Ook in 2020, een bijzonder 
jaar vanwege de Coronacrisis.

Samen sporten en bewegen maakt je gelukkiger, creëert een sociaal netwerk en draagt bij aan een 
gezonde leefstijl. Naast het feit dat bewegen ook gewoon leuk is, en veel inwoners de weg naar het 
bestaande sportaanbod weten te vinden, zijn we ook blij dat we bewegen steeds vaker inzetten met 
een preventief doel. 

Begin 2020 hebben we verschillende activiteiten kunnen organiseren. We hebben in goede 
samenwerking met Antonius ziekenhuis een gezondheidsmarkt voor ouderen georganiseerd. De 
verschillende bijeenkomsten van verenigingen hebben nog kunnen plaatsvinden. 

In maart zijn we opgeschrikt door de Coronacrisis. De maatregelen hadden en hebben grote impact 
op ons persoonlijk en als beweegteam. In rap tempo hebben we geanticipeerd op deze ontwikkeling. 
We zijn o.a. aan de slag gegaan als straatcoaches, om bewustwording bij de jongeren creëren, bij 
verschillende ouderenlocatie hebben we met ouderen gedanst. En we hebben scholen ondersteund 
met het online beweegaanbod. Rond mei konden verenigingen ook weer aan de slag met de groepen 
buiten te laten sporten. Hier hebben we als Buurtsportcoaches ook in ondersteund. 

In het tweede deel van het jaar lag vooral de focus op jongeren. Vanuit de samenwerking met Cool 
Súdwest hebben we veel jongeren in beweging gekregen. Totdat de scholen in december helemaal 
gingen sluiten, hebben we gelukkig nog veel ondersteuning aan scholen kunnen bieden. En hebben 
we digitaal ingezet om verenigingen te helpen.  

We kijken terug op een bijzonder jaar waarbij we nieuwe collega’s hebben verwelkomd en ook 
collega’s vaarwel hebben gezegd. Waarbij we nog meer hebben geleerd om elkaars talenten en 
kwaliteiten in te kunnen inzetten. 

In dit jaarverslag is een overzicht van activiteiten opgenomen die in 2020 de revue zijn gepasseerd. 

Veel leesplezier toegewenst! COLOFON
Jaarverslag 2020

Organisatie en teksten: Beweegteam Súdwest-Fryslân

Vormgeving: De Staat van Creatie
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HET BEWEEGTEAM
In 2020 werd het beweegteam gevormd door de volgende buurtsportcoaches:

Miranda Veenstra

Dorien van Steen

Rik de Vries

Hilde Dijk Rika Wind

Ilse Spijksma

Jan Dupon

Bernard IJdema

Tinie Zijlstra

Karin Batteram

Bonnie Wouda

René van Dam
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Doelstellingen behaald 

Doelstellingen deels behaald

Doelstellingen niet behaald. 

De kleuren in de titels van de taakgebieden hebben de volgende betekenis: 

Doelstellingen behaald 

Doelstellingen deels behaald

Doelstellingen niet behaald. 

De kleuren in de titels van de taakgebieden hebben de volgende betekenis: 

LEGENDA

02
OVERZICHT 
JAARVERSLAG 2020
Om in één oogopslag een beeld te geven van het activiteitenplan is er een praktisch overzicht 
gemaakt. Op de volgende pagina’s leest u een beknopt overzicht met betrekking tot de uitvoering 
van de activiteiten in 2020 door het Beweegteam Súdwest-Fryslân. 
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1. SPORTEN EN BEWEGEN IN DE OMGEVING
Steeds meer mensen willen sporten in de openbare ruimte. Door middel van 
laagdrempelige voorzieningen willen we sport en bewegen in de gemeente 
toegankelijk maken en de bewoners extra aanmoedigen om buiten te bewegen. Een 
sportieve inrichting van de omgeving zou bij de ontwikkeling van nieuwe wijken of 
het herinrichten van wijken meegenomen moeten worden. Samenwerking tussen 
verschillende beleidsterreinen is hiervoor van groot belang. 

•  De buurtsportcoach stimuleert initiatieven en houdt rekening met sport, bewegen 
 en gezondheid binnen de aangegeven kaders. 
•  De buurtsportcoach zoekt verbinding met verenigingen of tweedelijnszorg zorg  
 voor de extra stimulans voor begeleiding op beweegplekken.

Een beweegtuin stimuleert jong en oud om regelmatig, op een ongedwongen 

manier en met plezier te bewegen.

Wat is er gedaan?
De buurtsportcoach heeft deelgenomen aan de overall werkgroep. Samen 

is er gekeken naar hoeveel activiteiten ze in de beweegtuin willen realiseren 

en welke toestellen daarvoor nodig zijn. Ook heeft de buurtsportcoach 

meegeholpen met het realiseren van een activiteiten planning. 

In 2020 zijn er op drie verschillende plekken binnen het dorp nieuwe openbare 

beweegruimtes opgezet, bij het schoolplein, het Griene Plak en bij Aylvastate. 

De scholen zijn heel blij met de uitdagende vernieuwingen op het schoolplein. 

Er zijn nu meer duurzame natuurlijke materialen en toestellen geplaatst, 

waardoor kinderen natuurlijk en avontuurlijk op pad kunnen. De toestellen zijn 

ook zo neergezet dat ook kinderen met een beperking lekker kunnen spelen 

en “gewoon” kind kunnen zijn.

De speeltuin heeft meer speelvoorzieningen en training fitnesstoestellen voor 

volwassen gekregen. Iedereen kan aan de hand van QR codes actief aan de 

slag. De toestellen worden wekelijks gebruikt door de weg door de bestaande 

loop- en bootcampgroepen. 

Bij Aylvastate wordt nu wekelijks, onder leiding van de fysiotherapeut, 

gesport. Bewoners en niet bewoners kunnen actief aan de slag. En zelfs 

kinderen maken gebruik van deze faciliteit. 

Door het Coronajaar is er nog geen officiële opening geweest.  

ONTWIKKELEN BEWEEGTUIN WITMARSUM
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MobieZ sportpakketten zijn trendsportmaterialen die van accommodatie 

naar accommodatie gebracht kunnen worden. Het is een verrijking van het 

beweegaanbod.

Wat is er gedaan?
De gemeente heeft voor de scholen langs de IJsselmeerkust gympakketten 

gecreëerd. In de gympakketten zit een flexibel assortiment van klein sport- 

en spelmateriaal. Met het gympakket kun je de gymles verrijken en inspelen 

op trends en ontwikkelingen. Er komt van alles aan bod, van pedalo’s tot 

waveboarden, van playfinity-balls tot bokshandschoenen.

Wat levert het op?
• Er is meer variatie binnen de leerlijnen en beweegthema’s

• Kinderen maken kennis met (nieuwe) sporten

• De nieuwe materialen inspireren kinderen en lesgevers

• Een hoge bewegingsintensiteit tijdens de gymles

• Aansluiting op actuele trends.

De buurtsportcoach zorgt ervoor dat deze materialen up to date blijven, helpt 

mee om de pakketten bij de scholen te krijgen en adviseert bij eventueel 

nieuwe aanschaf van materialen.

  

Het Mulier Instituut heeft een rapport gemaakt over binnen- en 

buitenaccommodaties binnen de gemeente Súdwest-Fryslân.

Wat is er gedaan?
Dit jaar zijn er verschillende bijeenkomsten georganiseerd. De 

buurtsportcoach vertegenwoordigt het belang van de sportverenigingen 

en zorgt voor verbinding met de verenigingen. Samen met de gemeente 

organiseert de buurtsportcoach bijeenkomsten om te zorgen voor 

betrokkenheid van de vereniging bij het Mulier Rapport.

Wat is er gedaan?
Vanuit de gemeente is er geen advies gevraagd aan de buurtsportcoach. 

INNOVATIE GYMMATERIALEN EN MOBIEZ PAKKETTEN

MULIER RAPPORT UITWERKEN

INRICHTING GYMZALEN SWF
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2. SPORTVERENIGINGEN

Coach de Coach helpt trainers/coaches door hen structureel op te leiden en 

te begeleiden. Om de kwaliteit van trainingen te verbeteren en het verloop te 

verkleinen.

Wat is er gedaan?
In het begin van 2020 zijn er twee verenigingen met het project gestart, Zwem- 

en poloclub, 6 trainers (ZPC) Bolsward en SC Bolsward 9 trainers (voetbal). 

Daarnaast hebben nog acht sportverenigingen zich aangemeld voor het traject, 

maar door de coronacrisis zijn deze verenigingen half of niet gestart. Via digitale 

lijsten zijn de trainers vanuit Volleybal Club, 12 trainers Sneek, Badmintonclub, 3 

trainers, Makkum wel gestart. Daarnaast is er gewerkt aan structurele borging 

binnen de verenigingen. Voetbalvereniging ONS Sneek is in november met 6 

trainers gestart. 

Afgelopen jaar is er een nulmeting ontwikkeld en deze is uitgezet bij de 

verenigingen die gestart zijn. We hebben de  1 meting nog niet kunnen starten. 

Hierdoor hebben we nog geen effectmeting kunnen doen. 

Trainers zijn heel blij met de tips en passen deze ook toe.   

Reacties Coach de Coach ONS Sneek

•  Werken in groepjes was leuk en leerzaam.

•  Alle info was duidelijk.

•  Duidelijk verhaal en goede uitleg, al zou ik waarschijnlijk net zoals jullie liever  

 de cursus live volgen.

•  Een top is dat jullie concreet aangeven wat we kunnen leren, individueel maar 

    ook als trainers onderling.

Het positieve gedrag bij kinderen te stimuleren en dat gewenste positieve 

klimaat binnen de vereniging te realiseren.

Wat is er gedaan?
Twee nieuwe sportverenigingen zijn gestart met dit traject, te weten: 

volleybalvereniging Top en Twel (Oppenhuizen) heeft een bijeenkomst gehad 

met leiders en trainers en bij voetbalvereniging QVC (Stavoren) is begonnen 

met het maken van beleid voor de vereniging. 

Interactie tussen deelnemers is erg belangrijk en van groot belang om dit een 

vaste plaats te geven bij een sportvereniging. Door de Coronamaatregelen 

was het echter niet mogelijk om dit te organiseren. Bestaande aanvragen 

worden uitgevoerd wanneer de maatregelen dit wel toelaten. 

COACH DE COACH TRAJECTEN SPORTVERENIGINGENPOSITIEF OPVOEDEN DOOR SPORT

IK HEB DE ONLINE MODULE GEMAAKT. 
ECHT SUPER LEERZAAM! EN WAT 
EEN GEWELDIGE OPLOSSING!
TRAINER VC SNEEK
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Heeft als doel om lokale samenwerking en (lokale) kennis uit te wisselen.

Wat is er gedaan?
Op 16 maart (Makkum) en 30 maart (Wommels) stonden twee bijeenkomsten 

gepland over ‘4 inzichten voor sportbestuurders’. 90% van de verenigingen 

uit deze gebieden hadden zich opgegeven. Helaas zijn deze ook 

uitgesteld vanwege de Coronamaatregelen. Ondanks dat de avonden 

niet door zijn gegaan zijn er door de Coronamaatregelen wel hele mooie 

samenwerkingsverbanden ontstaan. Bijv. sportscholen met verenigingen. 

Hierin heeft de BSC een ondersteunende rol vervult. 

Afgelopen jaar waren veel verenigingen aan het overleven en pakten ze 

vooral het strikt noodzakelijke op. Hierbij is meer behoefte aan individuele 

ondersteuning. Deze vorm van ondersteuning wordt in verhouding dan ook 

meer geboden. Er is veel ondersteuning geweest op het thema Corona. 

Verenigingen zijn via de nieuwsbrieven van Sport Fryslân continu op de 

hoogte gehouden van alle actualiteiten rondom Corona. Van geldende 

maatregelen tot compensatiemogelijkheden. Met o.a. ook voorbeelden hoe 

verenigingen het aangepakt hebben en wat je van elkaar kunt leren.

Themabijeenkomsten zijn bedoeld om voornamelijk bestuurders te inspireren 

en van (actuele) kennis te voorzien. 

Wat is er gedaan?
In het eerste kwartaal zijn er drie bijeenkomsten geweest die alle drie in het 

teken stonden van het Lokaal Sportakkoord.

In mei stond een sportadviescafé met meerdere workshops gepland, 

maar door de Coronamaatregelen is deze niet doorgegaan. In het tweede 

deel van het jaar zijn verschillende Webinars gepromoot en twee digitale 

bijeenkomsten georganiseerd. Beide keren waren er gemiddeld vijftien 

deelnemers aanwezig. 

1ste bijeenkomst: Welkom op de club – hoe zorg je ervoor dat leden zich weer 

welkom voelen op de club. Hoe zorg je voor gastvrijheid en hoe verwelkom je 

de vrijwilligers weer. 2de bijeenkomst: Communicatie – hoe houd je leden in 

Coronatijd betrokken bij de sportvereniging.

CLUSTERAVONDEN VOOR VERENIGINGENTHEMABIJEENKOMSTEN VOOR SPORTVERENIGINGEN 

DE WORKSHOP HEEFT ONS METEEN 
AL EEN CONCREET LEUK RESULTAAT 
OPGELEVERD. IK ZOU DEZE DAN OOK 
ZEKER AAN ANDERE VERENIGINGEN 
AANBEVELEN 
JANNY, SECRETARIS DE IJSSTER
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De Derde Helft is een nieuw project van het Nationaal Ouderenfonds waarbij 

de sportkantine als ontmoetingsplaats fungeert voor ouderen uit de buurt.

Wat is er gedaan?
Verenigingen zijn geënthousiasmeerd. Dit is gedaan door samen met het 

Ouderfonds besturen in te lichten over de meerwaarde voor het project. 

Het is nu aan hen om senioren te vinden die gezamenlijk met ons dit 

project willen voortzetten. We starten met drie enthousiaste verenigingen; 

Voetbalvereniging LSC, Sneek, Voetbalvereniging SWZ, Sneek en KV 

Westergo, Bolsward.

Omdat het hier een kwetsbare doelgroep betreft is dit project in Coronatijd 

‘geparkeerd’ en wachten we met starten totdat de maatregelen dit weer 

toelaten.

Buurtsportcoach = procesbegeleider bij de vereniging. Deze rol kenmerkt en 

onderscheidt zich door de sportvereniging voortdurend te coachen op het 

zelfstandig sturing geven aan verandering.

Wat is er gedaan?
In het afgelopen jaar is AV Horror (Sneek) begeleid bij het maken van een 

beleidsplan voor de lange termijn. 

Er zijn meerdere werkgroepen ontstaan en deze zijn elk met meerdere thema’s 

aan de slag gegaan. Het is nu wachten op een fysieke bijeenkomst om het 

beleidsplan goed te keuren.

De Stanfries Volleybal (IJlst) is ondersteund bij ledenwerving op de korte 

termijn. Deze trajectondersteuning heeft digitaal plaatsgevonden. Er zijn hele 

mooie ideeën ontstaan. Er wordt een app ontwikkeld om bestuurders van alle 

verenigingen te helpen bij het besturen van hun vereniging. Door Corona is 

het werven van leden wel weer stil komen te staan en kunnen we niet exact 

zeggen hoeveel leden het heeft opgeleverd. 

De Coronaperiode heeft het contact met de verenigingen alleen maar 

versterkt. En dus het netwerk vergroot. Zo is er regelmatig gebeld met 

verenigingen en zijn veel vragen beantwoord. In totaal is er met meer 

dan 70 verenigingen contact geweest. In sommige gevallen volstond een 

verwijzing naar de juiste contactpersoon binnen de gemeente. Meest 

gegeven ondersteuning bestond uit tips bij het geven van trainingen en hulp 

bij subsidieaanvragen. Mede hierdoor is de sport in de gemeente weer snel 

opgestart. 

Het aantal fysieke afspraken op de vereniging is minder en juist de digitale 

ondersteuning meer. Waar voorheen de nadruk lag op vrijwilligers en leden, 

zijn Corona en financiële ondersteuning nu de belangrijkste thema’s. Het 

algemene beeld is dat verenigingen in deze lastige tijd de buurtsportcoach 

goed weten te vinden. 

DE 3E HELFTVERENIGINGSONDERSTEUNING ALGEMEEN/ 
TRAJECTEN
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Via het lokaal sportakkoord kunnen sportverenigingen trainers en bestuurlijke 

ondersteuning aanvragen. De BSC zorgt samen met de adviseur lokale sport 

voor het ophalen van de behoefte bij sportverenigingen.

Wat is er gedaan?
De vraag van de verenigingen is in kaart gebracht. De meeste aanvragen 

gingen over trainerschap, problemen op het gebied van trainers werven 

en het scholen van trainers. In de zomer heeft een inspiratiesessie voor 

volleybaltrainers en een workshop ‘Veilig Sportklimaat’ plaatsgevonden. 

De inspiratiesessie voor trainers ging over nieuwe ideeën om een training 

op te bouwen en te geven. De workshop over het veilig sportklimaat ging 

voornamelijk over; hoe dit toe te passen binnen de eigen sportvereniging. De 

verenigingen zetten vooral in op de (potentiële) trainers, om deze te voorzien 

van opleidingen.

Alle verenigingen in de gemeente zijn geïnformeerd over de mogelijkheden 

van de services. De eerste aanvragen zijn al binnengekomen. Sommige 

aanbieders kunnen hun aanbod wel organiseren, bijvoorbeeld digitaal. 

Anderen hebben deze verschoven naar het voorjaar. Ook in belrondes worden 

de mogelijkheden van de servicelijn continu onder de aandacht gebracht.

In het najaar heeft ook VV Makkum te kennen gegeven dat ze aan de 

slag willen met een Gezonde Sportkantine. De vereniging is gekoppeld 

aan Team:Fit en gaat vervolgens hiermee aan de slag. Voor de bestaande 

verenigingen wordt in 2021 een terugkomdag georganiseerd waarbij kennis en 

ervaringen met elkaar uitgewisseld kan worden.  

Bij een gezonde sportieve omgeving hoort natuurlijk ook een verantwoorde 

kantine. De maatschappelijke behoefte voor een verantwoorde voedingskeuze 

is veranderd en blijft veranderen. Om sportverenigingen te helpen hierbij aan 

te sluiten worden ze met een speciaal traject geholpen.

Wat is er gedaan?
De lopende projecten vanuit 2019 worden voortgezet bij de volgende 

verenigingen: 

• Volleybal De Swetteswitters, Scharnegoutum

• Tennisvereniging De Vliegende Bal, Sneek 

• Hockeyvereniging, Sneek

• Ponyclub De Morraruiters, Koudum

• Voetbalvereniging ONS, Sneek

• Voetbalvereniging SWZ,  Sneek

De verenigingen zijn nog steeds actief en zullen weer verdergaan als de 

kantines weer geopend kunnen worden. Verenigingen kunnen via Team:Fit 

(landelijke organisatie) geadviseerd worden. Ondanks de Coronamaatregelen 

hebben de Hockeyvereniging en de Vliegende Bal het afgelopen jaar het 

zilveren certificaat gekregen. 

Zilveren kantine

Een zilveren kantine: geeft veel ruimte aan de betere keuze.

Voldoet aan de basis en:

• het uitgestalde aanbod bestaat voor minstens 60% uit betere keuzes.

• het aanbod in de automaten bestaat voor minstens 60% uit betere keuzes.

• de uitstraling van de kantine verleidt tot een betere keuze en voldoet aan  

 minstens drie van de aanvullende uitstralingspunten.

• de kantine biedt ten minste groente of fruit aan.

• In 2021 volgt een aanpassing van de certificaten. 

SPORTSERVICES

GEZONDE SPORTKANTINE (LOPENDE PROJECTEN)
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3. BEWEEGPLEZIER IN HET ONDERWIJS

Wat is er gedaan?
In samenwerking met Kinderopvang Kinderwoud is er op vijf locaties één keer 

per week peutergym aangeboden. De groepen varieerden van zes tot vijftien 

peuters (twee- tot vierjarigen). Met deze inzet zijn motorische achterstanden 

(preventief) voorkomen en zijn een aantal potentieel ‘uitvallende’ kinderen 

vroegtijdig gesignaleerd. Door middel van specifieke ondersteuning tijdens 

de reguliere peuterlessen zijn de meeste achterstanden opgelost. De leidsters 

van de groepen vormden hierin een belangrijke schakel als brug tussen de 

kinderen en de ouders. 

Alle kinderen hebben verschillende motorische beweegmogelijkheden 

aangereikt gekregen. Door veel te oefenen en te herhalen kregen de kinderen 

veel beweegervaringen en leerden ze hun lijf steeds beter kennen en onder 

controle te houden.

Een gymnastiek methode die speciaal is ontwikkeld voor kleuters

Wat is er gedaan?
Elke week worden er op drie locaties hobbeldebobbel gym (kleutergym) 

georganiseerd, met als doel om kinderen met plezier te laten bewegen. 

Deze activiteit vind plaats in de aandachtswijken Lemmerweg (thomas van 

Aquino School), Sperkhem (BOS lokaal) en Noorderhoek (Johannespost 

School). Elke week zijn er gemiddeld tien kinderen bij deze activiteit aanwezig. 

Tijdens de Corona heeft het even stil gelegen. Op het moment dat het kon is 

de activiteit ook weer meteen gestart.

PEUTERGYM OP PEUTERSPEELZALEN IN SPERKHEM, 
NOORDERHOEK EN LEMMERWEG

HOBBELDEBOBBEL GYM IN AANDACHTWIJKEN
.

Wat is er gedaan?
Aan het begin van het jaar was er een mooie groep peuters een uur met de 

buurtsportcoach aan het sporten. Gemiddeld waren er tussen de twaalf en 

vijftien kinderen aanwezig. De ouderbetrokkenheid bij deze groep was enorm. 

Ouders  hebben afwisselend geholpen met de promotie en ondersteuning in 

de les.  

Vanwege de Coronamaatregelen is er vanuit de ouders voor gekozen om niet 

meer voor de zomer deze activiteit te starten. Na de zomer is de peutergym 

in Easterein niet meer opgestart. De kinderen gaan nu op dit tijdstip naar 

zwemles. Een andere tijd of dag was door verschillende omstandigheden niet 

mogelijk.

PEUTERGYM EASTEREIN



15

Scholen kunnen elk jaar vanaf september gebruikmaken van 

ondersteuningsmodulen.

Wat is er gedaan?
In het schooljaar 2019/2020 zijn er 158 ondersteuningsaanvragen ontvangen. 

32% daarvan zijn de vragen afkomstig van lage ses scholen. Scholen vragen 

verschillende ondersteuningen aan; 

• deskundigheidsbevordering voor de leerkracht;

• advies voor de inrichting van gymzalen met materialen;

• stimuleren van positief gedrag;

• weerbaarheidstrainingen;

• judo op school;

• motorische screening voor groep 1 en 2;

• hulp bij sportdagen.

In de Coronaperiode hebben we de scholen elke week een mail met twee a 

drie filmpjes met lesideeën voor buitengym gekregen. De filmpjes zijn door 

de buurtsportcoach gemaakt. Daar waar de vragen ondersteuning konden 

doorgaan, is de buurtsportcoach ook weer actief op de school aan de slag 

gegaan. 

Een traject om pedagogische medewerkers te stimuleren sport en bewegen 

meer in te zetten tijdens de opvangdagen

Wat is er gedaan?
Er heeft één coachingstraject plaatsgevonden met een pedagogisch 

medewerker van Kinderwoud met twee contactmomenten. De coaching is op 

maat ingevuld op basis van de vraag. 

Een werkgroep is bezig om een inspiratiebijeenkomst te organiseren voor 

PM’ers om ze te stimuleren om meer met kinderen te spelen en bewegen met 

als mogelijke onderwerpen:

•  Beweegvormen in de praktijk.

• Wat kan je motorisch gezien verwachten van een twee- tot vierjarige?

• Nijntje Beweegdiploma.

• Bewegen met je lijf.

De inspiratiebijeenkomst is i.v.m. Corona nog niet georganiseerd. 

ONDERSTEUNINGSMODULES BEWEGINGSONDERWIJS KINDEROPVANG COACHINGTRAJECT
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Het Nijntje Beweegdiploma is een serie beweeglessen waarin een kind 

wekelijks speelplezier heeft en tegelijkertijd alle essentiële basisvormen van 

bewegen leert. Kortom, het is een combinatie van plezier met een flinke dosis 

gezonde ontwikkeling.

Wat is er gedaan?
De lessen worden gegeven op de Zwetteschool, Johannes Postschool, Master 

Amiko, Master Steve Jobs, Julianaschool. 

De Johannes Postschool combineert de lessen tezamen met Kinderopvang 

Kinderwoud Berneroefke. Het tweejarig sportimpuls project is in augustus 

2020 afgelopen. In deze periode hebben 450 kinderen meegedaan aan het 

Nijntje Beweegprogramma en een diploma behaald. Van elke basisschool/ 

kinderopvang is minimaal één leerkracht/pedagogisch medewerker opgeleid 

tot Nijntje beweegdocent. In totaal zijn vijftien personen opgeleid en hiermee 

is het project geborgd.

In het tweede kwartaal hebben de lessen stilgelegen i.v.m. Corona. Het 

beweegfeest ging wel door, maar dan zonder ouders. In de laatste twee weken 

voor de zomervakantie hebben alle kinderen hun diploma ontvangen en 

hiermee is dit project afgerond.

In het tweede halfjaar zijn er nog extra trajecten gestart op drie scholen (de 

Oudvaart Sneek, Koningin Wilhelmina school, Sneek en de Bron, Bolsward, 

in totaal met vijf trajecten. Dit werd mede mogelijk om dat er nog financiële 

middelen over waren vanuit de sportimpuls. 

CURSUS NIJNTJE BEWEEGDIPLOMA

Een scholingsdag voor leerkrachten uit het basisonderwijs.

Wat is er gedaan?
Op 31 maart stond er een inspiratiemiddag ‘Kom mee naar buiten’ gepland 

voor leerkrachten met als onderwerpen:

• Vernieuwende buitengymles met weinig materialen.

• Een eerste stap naar Bewegend Leren.

• Samenwerkings- en recreatieve spelen.

Aantal aanmeldingen: 38 aanmeldingen van zestien scholen. 

De dag is geannuleerd vanwege Coronamaatregelen. Het is niet gelukt om 

deze te verplaatsen naar een ander moment. 

In de laatste week van de zomervakantie vindt altijd de zomerkans plaats. 

De buurtsportcoach is hierbij betrokken en organiseert de sport- en 

cultuuractiviteiten: Archery Tag en streetart. In totaal waren er 30 deelnemers. 

Dit jaar is er ook verbinding gelegd met CoolSúdwest. Vanuit daar is de 

samenwerking verbeterd en is er ook een herfstkans georganiseerd namelijk 

de schoolplein spelen met maar liefst 40 deelnemers.

Lees meer in het krantenartikel

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING BASISONDERWIJS 

ZOMERKANS

https://sneekernieuwsblad.nl/artikel/1113878/zomerkans-coronaproof
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Deze groep is ontstaan in samenwerking met de ouderraad van de school ‘De 

Skulpe’. Binnen het dorp is er te weinig variatie in sportmogelijkheden voor de 

jongste jeugd.

Wat is er gedaan?
In Hindeloopen is er het hele jaar een Sport- en Spel groep die door 

twee vrijwilligers wordt gedraaid. De buurtsportcoach heeft de 

vrijwilligers ondersteund met het promoten van de groep en heeft de 

financiële administratie geregeld. De vrijwilligers krijgen per maand een 

vrijwilligersvergoeding. Deze is betaald uit de bijdrage van de deelnemers. 

De eerste groep heeft dertien deelnemers; dit zijn kinderen uit groep 1 en 2, 

De tweede groep heeft tien deelnemers; dit zijn kinderen uit groep 3 t/m 6.

In september was de groep weer gestart, totdat deze in november/ december 

weer moest stoppen i.v.m. de Coronamaatregelen. 

Het is een visie die onderbouwd is door wetenschap en praktijk, waarbij spel 

en plezier gekoppeld zijn aan motorisch leren, met aandacht voor gezondheid, 

welzijn en prestatie.

Wat is er gedaan?
Dit is een initiatief met de buurtsportcoach en drie sportverenigingen in 

Hommerts (kaatsvereniging de Boppeslach, de voetbalvereniging vv HJSC en 

de volleybalclub Far Ut) die gezamenlijk het belang zien van bewegen voor 

jonge kinderen. En de kinderen een zo breed mogelijk aanbod willen geven 

i.p.v. sport specifiek. De buurtsportcoach geeft de lessen en zorgt ervoor dat 

een trainer vanuit de vereniging opgeleid wordt om het daarna zelfstandig te 

draaien. Door Corona heeft het project wel een lange opstartfase. 

Op woensdag 11 maart zijn we gestart met negentien kinderen. In verband 

met Corona was dit meteen ook de laatste les. Op 20 mei zijn de lessen weer 

gestart en tot aan de zomervakantie hebben twintig kinderen meegedaan. 

Vanaf 2 september tot aan de lockdown in november en december was de 

vaste groep van twintig kinderen weer actief aanwezig. 

 

SPORT- EN SPELGROEP HINDELOOPEN ATHLETIC SKILLS MODEL SPORTGROEP HOMMERTS KIB 
(KIND IN BEWEGING)

DIT WAS DE 
LEUKSTE GYMLES 
VAN DE WERELD
JENS, 8 JAAR 
NA KIB, BUITEN IN DE MODDER SEPTEMBER 2020
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Is een agenda met aanbod van kennismakingslessen en sporttoernooien voor 

scholen.

Wat is er gedaan?
De Schoolsportagenda loopt per schooljaar. In schooljaar 2019/2020 hadden 

31 scholen zich aangemeld. I.v.m. met Corona zijn er in het eerste halfjaar van 

2020 geen toernooien georganiseerd. Wel hebben de kennismakingslessen 

op scholen plaatsgevonden. In totaal waren er 47 kennismakingslessen, die 

vooral zijn gegeven door de Hockey vereniging Sneek, de Tennis Academy, 

de Rugby vereniging Sneek, Karate vanuit F&F Sneek en Jeu de Boules, 

De Munneboulers, Witmarsum. Alleen het Korfbaltoernooi Westergo is 

doorgegaan. Daar waren 150 kinderen actief.

In de tweede helft van 2020 hebben de eerste tien scholen zich aangemeld. 

De meeste activiteiten werden ook daadwerkelijk uitgevoerd. Alleen de 

damvereniging heeft besloten om hun succesvolle toernooi helaas niet te 

laten doorgaan.

 

In oktober zijn er veel kennismakingslessen wel doorgegaan, maar ook een 

aantal scholen hebben aangegeven geen externen te willen ontvangen. De 

meeste toernooien staan gepland in het voorjaar van 2021. 

Scoor een Boek! is een jaarlijks leesprogramma voor kinderen en ouders, 

dat lezen en sport aan elkaar verbindt. Bibliotheken en voetbalclubs werken 

samen, want scoren kun je overal!

Wat is er gedaan?
De uitvoering stond gepland op 22 april in Bolsward voor acht basisscholen, 

262 kinderen. Deze is geannuleerd vanwege Coronamaatregelen. Volgend 

schooljaar wordt dit project weer georganiseerd en gaan we de afsluitende 

sportdag organiseren.  

 

SCHOOLSPORTAGENDA PROJECT SCOOR EEN BOEK
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4. IEDEREEN IN BEWEGING

Zoveel mogelijk inactieve kinderen verleiden naar structurele deelname aan 

sport- en beweegactiviteiten bij reguliere sportaanbieders.

Nevendoel is het signaleren van andere (welzijns)kansen voor gezinnen en 

hen hierin ondersteunen of doorverwijzen.

Wat is er gedaan?
In het schooljaar 2019/2020 zijn er twee scholen geweest die het traject 

sport jij ook hebben aangevraagd. De Johannes Postschool en de Master 

Sperkhem. Beide trajecten zijn i.v.m. Corona niet doorgegaan. Vanwege de 

minimale aanvraag hebben wij dit traject ook niet weer specifiek opgenomen 

in het activiteitenplan van 2021. Het traject wordt alleen nog benoemd in het 

ondersteuningsaanbod voor scholen.

Wat is er gedaan?
Elk jaar organiseren de buurtsportcoaches straatvoetbal in Bolsward. Deze 

activiteit vindt altijd in de Nationale Sportweek plaats. In totaal hebben er dit 

jaar 54 kinderen uit groep 5 t/m groep 8 meegedaan. Het straatvoetbal is in 

samenwerking met de jongerenwerker van Sociaal Collectief.

Elk jaar wordt het Timmerdorp volledig gesubsidieerd vanuit het 

Armoedebeleid van de gemeente.

Wat is er gedaan?
Timmerdorp is dit jaar i.v.m. Corona niet doorgegaan. Tot het laatste moment 

hebben we overleg met de werkgroepen afgewacht of het misschien wel door 

kon gaan. Helaas lieten de maatregelen het niet toe. Ter vervanging is er het 

Thuis Timmerdorp georganiseerd – kinderen hebben in hun eigen tuin een 

hut kunnen timmeren, door het insturen van een foto van hun eigen gemaakte 

hut, konden kinderen een prijs winnen. Via Instagram kwam er uiteindelijk een 

digitaal Timmerdorp. Ter vervanging van Timmerdorp, zijn er wel vakantie 

activiteiten georganiseerd. Kinderen konden in de verschillende kernen 

meedoen met Suppen, Rugby, waterspelen, springkussenfestijn, Archery Tag 

en nog veel meer. In de verschillende kernen hadden we een samenwerking 

met de verschillende organisaties; o.a. de rugby vereniging, dorpsvereniging 

Top en Twel in Oppenhuizen, zwembad de Klomp in Wommels, Sociaal 

Collectief en Shark Sup.  

De vakantie-activiteiten en het Thuis Timmerdorp waren een groot succes. 

In totaal hebben 293 kinderen meegedaan met de activiteiten en zijn er 32 

kinderen actief geweest met een hut bouwen!

ONDERZOEK SPORT JIJ OOK?STRAATVOETBALTOERNOOI BOLSWARD

TIMMERDORP
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Special Heroes is een sportstimuleringsprogramma voor leerlingen binnen het 

(voortgezet) speciaal onderwijs.

Wat is er gedaan?
Het programma Special Heroes is op alle vier scholen voor speciaal onderwijs 

toegepast: de Súdwester, de Piet Bakker School, de Sinne en de Wetterwille. 

In samenwerking met de vakleerkracht van het speciaal onderwijs, Special 

Heroes en de buurtsportcoach kunnen de kinderen drie keer in het jaar 

vier weken kennismaken met de verschillende sporten, judo, karate, 

freerunnen, survivallen en nog veel meer. I.v.m. Corona heeft het project 

vanaf maart t/m half mei even stilgelegen. In de maand mei en juni zijn de 

kennismakingslessen weer hervat. In de start van het schooljaar 2020/2021  

zijn de scholen weer actief begonnen met het inplannen van de verschillende 

sporten. Via het sportakkoord zijn er financiële middelen gekomen om extra 

invulling te geven aan het naschoolse sportaanbod. Hierdoor konden in 

oktober en november dertig leerlingen na schooltijd sporten bij sportcentrum 

Omnia. Helaas heeft dit door Corona nog geen vervolg gehad.

Een sportdag voor alle scholen voor speciaal onderwijs in de gemeente 

Súdwest-Fryslân.

Wat is er gedaan?
Op 18 juni 2020 zou deze dag plaatsvinden op Schuttersveld met in totaal 13 

verenigingen. Door Corona is de sportdat niet doorgegaan, maar verschoven 

naar 17 juni 2021. De survival voor speciaal onderwijs in september is ook niet 

doorgegaan.  En is de sportdag verschoven naar  17 juni 2021. De Survival 

voor Speciaal Onderwijs in september is ook niet door gegaan. Deze twee 

activiteiten worden op 17 juni gecombineerd.

Nieuwe Buren is een initiatief van Sociaal Collectief SWF en woningcorporatie 

Accolade. Het is een samenwerking met de bovenstaande partijen, de GGD, 

de cultuurcoach en de buurtsportcoach. Dit initiatief vindt plaats in de wijk 

Lemmerweg-West in Sneek.

Wat is er gedaan?
Op 4 februari was er een wijkavond. Buurtbewoners hebben deze avond 

gebruikt om hun ideeën voor de wijk te ventileren. Alleen zijn er deze keer 

geen sport ideeën uitgekomen. 

Op 18 februari hebben we een tafeltennis XXL middag georganiseerd. Hier 

waren tien jongens uit de wijk in de leeftijd 11-16 jaar aanwezig. Er was een 

fijne samenwerking met het wijkgebouw en ttv YOS. 

Ouderen zijn d.m.v. gratis proeflessen gestimuleerd om deel te nemen aan de 

MBVO lessen in wijkgebouw de Opslach. Door Corona is de ouderengroep 

nog niet weer gestart. Tijdens de Coronatijd zijn we mee geweest om langs 

de bewoners te gaan. Gezamenlijk met de projectgroep is er een bloemetje 

gebracht.

Bij het aanbieden van het de bosje tulpen waren de bewoners heel blij en 

verrast. Bewoners vonden het super leuk. “Zo’n fijn en klein gebaar, dat er aan 

ons gedacht wordt”, waren de meest voorkomende uitspraken. Bij elke deur 

tekende de bezorger ook even een mooie tekening of een lieve groet. Het 

werd zeer gewaardeerd. 

Uitvoering van activiteiten kon vanwege Corona niet plaatsvinden. De 

projectgroep heeft voor bewoners van de wijk Lemmerweg-West een 

kerstfeestpakket gemaakt. In dit pakket zaten o.a. een kleurplaat, een recept 

voor een gezonde maaltijd, een kaarsje met een tekst en een Ganzenbordspel. 

Vanuit de kerngroep had ieder zijn eigen bijdrage voor in het tasje. De 

buurtsportcoach had het Ganzensportspel. Het oude Ganzenbord was 

omgetoverd met verschillende beweegopdrachten.

Lees meer in dit artikel

 

SPECIAL HEROES

SPORTDAG AANGEPAST SPORTEN

NIEUWE BUREN

https://www.stichtingsociaalcollectief.nl/in-de-buurt/nieuwe-buren/ 
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Elke week ondersteunt de buurtsportcoach de Friese Poort met een sportuur 

voor jongeren die zijn uitgevallen bij diverse opleidingen. Deze jongeren zijn 

nog leerplichtig en zijn opzoek naar een nieuwe opleiding.

Binnen de Oké / challenge groep worden de jongeren opgevangen en 

geholpen met hun problemen. ondersteund door verschillende professionals.

Wat is er gedaan?
Elke week organiseert de buurtsportcoach samen met de jongeren de gymles. 

Gezamenlijk bedenken de jongeren welke sport of activiteit ze willen gaan 

doen. Het is een belangrijk element om de samenwerking en het groepsproces 

te bevorderen. Soms zitten leerlingen 3 weken in de groep waar anderen 3 

maanden in de groep zitten. Dit is afhankelijk van hoe snel ze weer kunnen 

starten met een nieuwe opleiding. 

Tijdens het sporten ligt er geen druk op de jongeren, ze worden niet 

beoordeeld en hoeven ook niet te gymmen voor een cijfer. Doordat deze druk 

er niet ligt, kan de buurtsportcoach met de leerkrachten in gesprek gaan 

met de jongeren. Sport wordt als middel ingezet om de jongeren weer een 

toekomstperspectief te bieden. Jongeren vinden het de leukste gymles ooit! 

 

Wat is er gedaan?
In de herfstvakantie is er een Coronaproof springkussenspektakel op het 

Schuttersveld georganiseerd. Door vier ronden van een uur te organiseren 

konden er in totaal 160 kinderen in de buitenlucht op verschillende 

springkussens springen. Het springkussenspektakel/opvoedmarkt in Koudum 

is door Corona niet doorgegaan.   

Wat is er gedaan?
In Stadsfenne zijn gemiddeld twaalf deelnemers per week aan het wandelen. 

Vanaf januari 2021 gaan de deelnemers zelfstandig als groep verder. 

De buurtsportcoach sluit één keer in de maand aan voor tips en trucs. 

In Noorderhoek is de groep ook weer zelfstandig aan het wandelen. Deze 

groep zoekt aansluiting met deelnemers vanuit het AZC en de Full House 

groep vanuit Sociaal Collectief. De buurtsportcoach heeft nauw contact 

met de groep en helpt bij het promoten van de activiteit. Tijdens de Corona 

lockdown zijn beide groepen gestopt en daar waar de maatregelen het weer 

toelieten zijn de groepen weer van start gegaan. 

OKÉ / CHALLENGE PROJECT SPRINGKUSSENSPEKTAKEL/OPVOEDMARKT SNEEK EN 
KOUDUM

WANDELGROEPEN AANDACHTSWIJKEN
STADSFENNE, NOORDERHOEK



22

Wat is er gedaan?
De laatste jaren is de gezondheidsmarkt enorm gegroeid en zijn er meerdere 

nieuwe organisaties (o.a. St. Anthonius Ziekenhuis) bij aangesloten. Dit 

jaar overtroffen we onze verwachtingen met bijna 300 bezoekers. Zowel 

bezoekers en standhouders waren positief over de dag en de organisatie.

Grote samenwerkingspartners in dit geheel zijn het St. Anthonius Ziekenhuis 

(Sneek), 3 fysiopraktijken (Fysio-Actief, Fysio Maks, Vietaal Sneek), Thuiszorg 

Zuidwest en Carin pool voedingsbureau (Sneek). Het gezamenlijk doel van 

de markt: bewustwording bij ouderen om op een gezonde manier ouder 

te worden, het laten zien wat er mogelijk is en preventief aan de slag met 

valpreventie bij de bovengenoemde fysiotherapeuten. Tijdens de dag waren 

er 15 stands gevuld met verschillende partijen. Alle aanwezig partijen vonden 

de  gezondheidsmarkt waardevol. 

Vanuit de gezondheidsmarkt zijn er twee groepen van tien deelnemers gestart 

met de cursus valpreventie. 

Het programma Doortrappen heeft de ambitie dat ouderen zo lang mogelijk 

veilig blijven fietsen.

Wat is er gedaan?
Kleintje doortrappen werd aangeboden door de fietsersbond, de fietsschool, 

Sport Fryslân en lokale tweewielzaken. I.v.m. Corona is het project in 

september pas gestart. De 1e activiteit, een kleinschalige fietstocht 

met verlichtingscheck door Profile Rodenburg, heeft op 9 december 

plaatsgevonden. De zeven deelnemers vonden het een leuk initiatief en willen 

in het voorjaar met warmer weer graag weer van de partij zijn.

Wat is er gedaan?
Naar aanleiding van de richtlijnen van het RIVM is er geen fittest voor ouderen 

georganiseerd. Als het mogelijk is worden er in 2021 in twee regio’s een fittest 

uitgevoerd.

GEZONDHEIDSMARKT KLEINTJE DOORTRAPPEN

FITTEST OUDEREN

GOED BEZOCHTE 
MARKT/VEEL ANIMO, 
HEEFT MIJZELF OOK 
TOT NIEUWE INZICHTEN 
GEBRACHT
STANDHOUDER



23

Wat is er gedaan?
De sportmiddag was een pilot om te kijken of er in de toekomst een 

structureel sportaanbod gecreëerd kan worden voor nieuwe Nederlanders. 

Het doel van de sportdag is dat de deelnemers bekend raken met het sporten 

in Nederland en uiteindelijk aan kunnen sluiten bij het sportaanbod in de 

buurt of het dorp waar de deelnemers wonen.

De sportmiddag is gehouden in sporthal de Gearhing in Parrega. Er waren 

ongeveer twintig deelnemers aanwezig bij deze middag, waarvan zeven 

kinderen in de leeftijd van 3-11 jaar en de rest volwassenen. Na afloop was er 

voor iedereen nog koffie, thee en wat lekkers. 

De mannelijke deelnemers hebben na afloop een evaluatiegesprek gehad; de 

schriftelijk evaluatie invullen was lastig. De deelnemers gaven de activiteit 

gemiddeld een 8, maar zagen nog wel wat belemmeringen om daadwerkelijk 

zelf te kunnen gaan sporten 

Punten uit de evaluatie:

1. De sportmiddag met daaraan vastgekoppeld de nieuwjaarsbijeenkomst  

 heeft heel goed voldaan, gemiddeld is het cijfer 8 gegeven.

2. De wil om te sporten is bij de doelgroep wel aanwezig, de tijd is er niet.  

 (zoals reeds aangegeven weg)

3. Sport op de opleiding en soms fitness .

4 Een eigen bijdrage was wel mogelijk (studiefinanciering zonder lening en  

 daarnaast een inkomen bij Rentex).

5. De hele sportmiddag werd als mooi ervaren, ook het samen bezig zijn.

Om een indruk te krijgen is er een filmpje gemaakt; 

https://gopro.com/v/eQ2KGMGG6eQpM

Conclusie vanuit de evaluatie: Het was een mooi moment om verbinding te 

krijgen met de doelgroep en gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden. 

Het nadeel is dat de doelgroep zelf niet de tijd heeft om te gaan sporten. 

Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is zorg voor mensen met 

overgewicht of obesitas. Een GLI is gericht op een gedragsverandering om 

een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden.

Wat is er gedaan?
Binnen het GLI project wordt de buurtsportcoach ingezet om 

deelnemers voorlichting te geven over de verschillende sporten. De rol 

van de buurtsportcoach is vooral informerend en doorverwijzend naar 

sportverenigingen of andere sportaanbieders. Deelnemers worden begeleid 

door de desbetreffende fysiotherapeut, die aan de slag is met het GLI project. 

Vanaf september zijn de Buurtsportcoaches betrokken geweest bij de 

eerste bijeenkomsten; Fysio-Actief, Sneek (13 deelnemers) en Leefstijl 

ketenzorg Friesland, Koudum (10 deelnemers). Een aantal deelnemers zijn 

doorgestroomd naar de wandelgroep in de Noorderhoek.

 

Wat is er gedaan?
Het plan was om aan te sluiten bij de Slachte Challenge. Het AZC, GLI, 

Philadelphia Bolsward, Talant Bolsward waren erg enthousiast om mee te 

doen. Helaas is ook de Slachte i.v.m. Corona uitgesteld naar volgend jaar.

Vanaf 25 mei en na de zomervakantie zijn alle naschoolse activiteiten gestart. 

Bij de Thomas van Aquino school (Lemmerweg-Oost) doen drie keer in de 

week het maximale aantal van twintig kinderen mee. 

Bij de Johannespost school (Noorderhoek) en de Wilhelminaschool 

(Sperkhem) doen er elke week gemiddeld 10 kinderen mee met de activiteiten.

Vanaf december zijn deze activiteiten ook weer gestopt.  

SPORTMIDDAG NIEUWE NEDERLANDERS IN WORKUM PILOT GLI PROJECT

DIVERSE NASCHOOLSE ACTIVITEITEN IN GEMEENTE EN 
SPORTSTIMULERINGSPROJECTEN

https://gopro.com/v/eQ2KGMGG6eQpM
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Wat is er gedaan?
Tijdens de eerste Coronaperiode zijn elke week spelmateriaal en spelideeën/ 

lesbeschrijvingen naar de verschillende kinderopvanglocaties in de  in 

de gemeente gebracht. In totaal hebben twaalf locaties hier gebruik van 

gemaakt. 

Tijdens de eerste Coronaperiode is er samen met Sociaal Collectief een plan 

bedacht om minimagezinnen gebruik te laten maken van de sport- en spel 

materialen. Voor de gezinnen zijn verschillende sportpakketten klaargemaakt. 

Geen enkel minimagezin heeft hiervan gebruikgemaakt.   

Met de overgang naar Sport Fryslân is de sport- en spel uitleen verhuisd naar 

de nieuwe website. Dat men de nieuwe website goed weet te vinden blijkt 

wel uit het grote aantal aanvragen van verenigingen en scholen, maar liefst 

twintig hebben hier gebruik van gemaakt.  

SPORT EN SPELUITLEEN
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5. ACTIES CORONATIJD

Wat is er gedaan?
Sport Fryslân heeft samen met alle teams ervoor gezorgd dat er wekelijks 

beweegfilmpjes op social media en naar het onderwijs werd gestuurd. 

Vanuit social media hebben we geprobeerd om iedereen te stimuleren om te 

bewegen. Scholen konden de filmpjes doorsturen naar hun leerlingen.

Wat is er gedaan?
De buurtsportcoach heeft bij KV Boazum ondersteund bij jeugdtrainingen. 

Met als doel om de trainingen op te zetten binnen de toen geldende 

Coronamaatregelen. Dit is positief ontvangen en trainers hebben ook weer 

nieuwe inspiratie gekregen.  

Wat is er gedaan?
Op verzoek van Handhaving hebben de buurtsportcoaches in de periode 

van 20 april t/m 25 mei geholpen jongeren op straat aan te spreken om hen 

bewust te maken van de 1,5 meter afstand houden.

Wat is er gedaan?
Voor het Omrop Fryslân initiatief ‘Fryslân fan Boppe’ hebben we een 

boodschap op het kaatsveld van Boazum gemaakt door witte judopakken 

in de vorm van een hart te maken. Met dit initiatief kon men inwoners van 

Fryslân een hart onder de riem steken. 

Wat is er gedaan?
Samen met de fysiotherapeut, een zangeres en de buurtsportcoaches is een 

activiteit ontwikkeld voor ouderen. Een soort ‘Nederland Beweegt’, buiten voor 

flats of appartementengebouwen waar veel ouderen wonen.

Deze is op meerder plaatsen georganiseerd:

In Wommels, Sneek, Koudum, Stavoren en in Sneek.

Deze activiteit is door de ouderen enthousiast ontvangen. Ouderen gingen op 

hun eigen balkon meedoen met de activiteit.

IEDEREEN IN BEWEGING HOUDEN

KV BOAZUM

STRAATCOACHES

PROGRAMMA FRYSLÂN FAN BOPPE

OUDERENACTIVITEIT

Corona zorgde ervoor dat veel activiteiten niet meer door konden gaan. 

Het Beweegteam is niet bij de pakken neer gaan zitten en heeft de 

volgende nieuwe activiteiten bedacht.
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Marktstraat 2

8601 CT Sneek

06 57 04 01 51

beweegteamswf@sportfryslan.nl

beweegteamsudwestfryslan.nl


