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VANAF DE ZIJLIJN
KNVB Straatvoetbal
Ook dit jaar organiseren wij de voorronde van het KNVB Straatvoetbaltoernooi in
Rosmalen. Dit vindt plaats op woensdag 24 en 31 maart van 15.00 tot 17:00 uur
bij voetbalvereniging OJC ROSMALEN. Meer informatie over het KNVB
Straatvoetbal of jouw team inschrijven? Dat kan op onze website.

Padel

Alle teamleden van Sport Alliantie kregen afgelopen jaar
in hun kerstpakket een padelracket. Padel heeft veel weg
van tennis en squash.
De sport is spectaculair, snel en dynamisch.
Elke week speelt het team onderling een verslavend
potje padel met onverwachte rally’s.

Padel bij sportcomplex De Groote Wielen

Met de lopende voortvarende gesprekken tussen de
initiatiefnemer en belanghebbenden is het een prachtig
vooruitzicht dat er over een paar maanden 6 padelbanen
gerealiseerd gaan worden op Sportcomplex De Groote
Wielen. Een nieuwe sport en beweeg ontwikkeling in Rosmalen!

Nationale Diabetes Challenge
De Nationale Diabetes Challenge (NDC) in Rosmalen, Nuland, Vinkel en Empel?
We zitten midden in een lockdown, en hoewel sporten en bewegen in
groepsverband nu niet mogelijk is, kijken wij vanuit Sport Alliantie hoopvol
vooruit naar het voorjaar. Door COVID-19 is weer bevestigd hoe belangrijk een
gezonde leefstijl is. Wandelen is een mooie en laagdrempelige manier op bij te
dragen aan een actievere leefstijl.
Wij hebben de wens om de Nationale Diabetes Challenge dit jaar ook te
organiseren in 's-Hertogenbosch Oost en dat willen wij (en kunnen wij) niet
zonder de bijdrage van zorg- en welzijnsprofessionals!
De tijdsinvestering individueel voor ons als voor één praktijk wordt als (te) hoog
ervaren. Daarom willen we gezamenlijk de NDC kunnen organiseren.
Ben jij een zorg- of een welzijnsprofessional en wil jij ons ondersteunen in de
organisatie en uitvoering van een NDC in Rosmalen, Nuland, Vinkel of Empel?
Neem contact op met Roel van de Sande.

Geen nieuw Sjors-boekje,
maar wél online inschrijven vanaf 8
maart!
Veel aanbieders hebben vanwege coronamaatregelen
nog geen definitief kennismakingsaanbod. Daarom is
besloten om in de week van 1 maart geen nieuwe Sjorsboekjes uit te delen op de scholen.
Download en deel de flyer!
Inschrijven voor het kennismakingsaanbod dat wel al
online staat op Actiefindenbosch.nl, kan vanaf maandag 8 maart 19.00 uur. Deel
de flyer in jullie schoolapp of nieuwsbrief, zodat alle ouders en kinderen weten dat er
wel leuke kennismakingsactiviteiten online staan!
We hopen dat het aanbod van activiteiten de komende weken uitgebreid gaat worden,
doordat enkele coronamaatregelen versoepeld worden.
Gebruik de linkjes hieronder!
Aanbod Sjors Sportief
Aanbod Sjors Creatief
Hebben ouders en/of verzorgers vragen over Actiefindenbosch? Verwijs hen
naar Wendy Assmann. Wendy is projectleider Actiefindenbosch.

Cursus Citytrainer

Flexibel

Rosmalen verplaatst

Sportabonnement

De start van de cursus Citytrainer
Rosmalen wordt opnieuw verplaatst.
Deze keer naar woensdag 19 mei.
Aanvankelijk zou deze eerder
starten, maar door COVID-19 is de
cursus uitgesteld naar een later
moment.

Wij gaan de komende tijd
onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn voor een
flexibel sportabonnement in
Rosmalen.

De cursus is gratis en je leert veel
over les- en leidinggeven,
organiseren en presenteren.
Aanmelden kan nog steeds!
Mail Bas van den Elzen.

Check de
AFTERMOVIE van de
certificaatuitreiking
van de cursus
Citytrainer
Rosmalen 2020!

In eerste instantie richten wij ons
op jongeren van 12 tot 18 jaar,
omdat wij merken dat er veel
sportuitval is onder deze
doelgroep. Bij succes zullen wij
dit aanbod ook uitrollen binnen
andere leeftijdscategorien.
Wij zien voordelen voor sporters
èn verenigingen!
Sporters hebben de variatie die
ze graag willen en sporten toch
in een vaste groep. Geen
langdurige abonnementen en
elke keer kennis maken met een
nieuwe sport.
Verenigingen kunnen zich
presenteren aan sporters met
een brede interesse en hebben
extra inkomsten. Als sporters lid
willen worden van een
sportvereniging is dat natuurlijk
mogelijk.
Ben jij een sporter of een
vereniging met interesse?
Laat het Bas van den
Elzen weten!

Ook dit jaar 65.000 euro te verdelen vanuit het
Bosch Sportakkoord!

Doet jouw club al mee?

Alweer ruim een jaar geleden werd door zo’n 50
organisaties het Bosch Sportakkoord ondertekend.
Heb jij al gebruik gemaakt van het stimuleringsbudget?
Weet je wat jij als sportaanbieder, maatschappelijke organisatie of stichting kunt met
ondertekening van het akkoord? Het betekent misschien dat een idee of een lang
gekoesterde wens werkelijkheid kan worden!
Via het Bosch Sportakkoord is het mogelijk een bijdrage uit het stimuleringsbudget te
krijgen. Ben je al partner? Dien je aanvraag in! Ben je nog geen partner? Meld je aan!
Er zijn ook diverse initiatieven waarbij je kunt aanhaken.
Laten we samen de sport versterken in gemeente ’s-Hertogenbosch! Doe je mee?

Onderwijs en
Sportcampus in één
gebouw
Een gezonde en toekomstgerichte
school voor circa 2.300 leerlingen
en twee volwaardige sporthallen.
Dat is het programma voor de
nieuwbouw van het RodenborchCollege te Rosmalen.

Sport en Beweegzone
Wij worden ook betrokken bij het
ontwikkelen en invullen van een,
nog na de bouw aan te leggen,
sport en beweegzone nabij het
nieuwe Rodenborch College en de
sporthallen.
Aan de westzijde van het gebouw
wordt namelijk een
landschappelijke strook met
natuur en water gerealiseerd.
Sport Alliantie voegt graag sport
en bewegen toe aan de openbare
ruimte.
Wij zullen vanaf de start van de
gesprekken concept ideeën
inbrengen over nieuwe trends en
ontwikkelingen op het gebied van
sport en bewegen voor alle
leeftijden en doelgroepen zowel
recreatief als mogelijk topsport.

Onderdeel van de nieuwbouw
vormt een sportaccommodatie met
twee sporthallen (6 gymzalen) met
een interne hoogte van 7 meter.
De nieuwe school wordt omringd
door groen.
Aan de westzijde van het gebouw
wordt een landschappelijke strook
met natuur en water gerealiseerd.
Sport Alliantie Rosmalen Nuland
Vinkel volgt de ontwikkelingen op
de voet.

Heb jij nog een idee laat het ons
dan weten!

DubbelDoel gespot?
Combinatiefunctionaris Roel van de Sande ging samen met sociaal werkers Luc
Vorselaars en Sonja Boerman van Farent de wijk in! En niet zomaar.... nee met
onze tuktuk: DubbelDoel!
Struinend door wijken in Rosmalen gingen zij op zoek naar thuis werkenden om
samen te beweging tijdens de middagpauze.

Column van Aad
Horloge
Een eenvoudige definitie hiervan zou kunnen zijn: 'een
klokje aan de pols'.
Mijn grootvader had zijn zakhorloge in een zilveren
ronde kast met klepje, gedragen in zijn vestzak aan een
mooie lange ketting, en keek daarop zeer gewichtig naar

de tijd.
In mijn werkzame periode droeg ik, bijna elke dag, een polshorloge (met leren bandje)
die er voor zorgde dat ik tijdig mijn vele op tijd geplande afspraken na kon komen,
maar soms gaf het horloge ook het Brabants kwartiertje aan waardoor ik het
polshorloge met veel plezier lang heb gedragen.

Soms tref ik een persoon aan die een opvallend groot sierhorloge aan een pols draagt
met felle kleuren en uitstraling en veel knoppen om aan te draaien, waarbij lijkt dat de
het aangeven van tijd hierdoor ondergeschikt is geraakt en het meer gaat om “wie ben
ik”. Tegenwoordig zijn we altijd bij de tijd met onze smartphone die ook een functie in
zich heeft als digitale horloge en voor ons exact de tijd aangeeft en tevens zonder al te
veel tijdverlies ons kan voorzien van alle actuele wereldse informatie. Maar het meest
hedendaagse polshorloge is die wel van het sporthorloge die niet alleen de tijd
aangeeft, maar ons ook persoonlijke informatie verstrekt; zoals over het aantal
stappen, welke afstand, met welke snelheid we bewegen en het aantal hartslagen en
bloeddruk, maar ook resultaten van eerdere inspanningen en het horloge registreert
tevens ook de geleverde energie en de verbranding van koolhydraten.
We kunnen ons gelukkig prijzen met deze nieuwe polshorloge die ons de gelegenheid
en de tijd geeft om meer te gaan bewegen en die je inzicht geeft voor een gezonde en
actieve levensstijl.

Agenda
Woensdag 24 maart: Voorronde KNVB Straatvoetbal
Woensdag 31 maart: Voorronde KNVB Straatvoetbal
Vrijdag 16 april: Jachtseizoen (flexibel)
Vrijdag 23 april: Koningsspelen
Maandag 1 mei t/m zondag 16 mei: Meivakantie

Volgende VANAF DE ZIJLIJN: mei

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@sportalliantierosmalen.nl toe aan uw adresboek.

