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NAAM NIEUWE NIEUWSBRIEF

FIJNE
FEESTDAGEN

' Vanaf de zijlijn ' is de naam van

EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR!

onze nieuwe nieuwsbrief.

December. De laatste maand van het
jaar. Dat dit jaar de boeken in gaat als
Wij presenteren jullie graag de
een bijzonder jaar, is één ding wat zeker
tweede editie van onze nieuwsbrief. is. Met elkaar sporten is ineens niet zo
normaal meer. Toch hebben we ook veel
In deze terugkerende
toffe initiatieven gezien. Houd dit vol!

online nieuwsbrief houden wij jullie
graag op de hoogte van wat er
speelt bij Sport Alliantie Rosmalen
Nuland Vinkel.

Wij wensen iedereen
prettige feestdagen!
Sportieve groet, Team Sport Alliantie

Aad, Govert, René, Aemy, Bas, Roel, Sam
en Renske
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DE BOSSCHE
WINTER

BEWEEGLESSEN

RUIMTE VOOR ELKAAR

Vanaf maandag 7 december kun je
meedoen met de beweeglessen die
tijdens de afleveringen van De Bossche

13 NOVEMBER 2020 T/M 17 JANUARI 2021

Na het succes van de Bossche Zomer is
De Bossche Winter inmiddels in volle
gang. Met ruimte en aandacht voor elkaar
worden diverse activiteiten voor en door
inwoners georganiseerd.
Benieuwd naar wat je kunt doen?
Klik hier voor het programma.

DE BOSSCHE WINTER TEEVEE

Winter TeeVee worden uitgezonden.

Kijk mee!

BALKONLESSEN
VRIJDAGMIDDAG 18 DECEMBER
Er worden weer balkon(beweeg)lessen
verzorgt op vrijdagmiddag 18 december
door onze buurtsportcoaches.
Om 14.30 uur bij het Steunpunt Van
Meeuwenhof in Rosmalen en om
15.30 uur bij het Martinushuis in Nuland.
Beweeg jij mee?

SPORTGIDS 2021
SPORT- EN BEWEEGGIDS VOOR
50-PLUSSERS
In de sport- en beweeggids staat het
sport- en beweegaanbod voor 50-plussers
in Rosmalen, Nuland en Vinkel
(gemeente 's-Hertogenbosch).
Wilt u sporten of meer bewegen maar u
weet niet wat er mogelijk is?
Of wilt u de nieuwe sportgids ontvangen?
Neem dan contact op met
Roel van de Sande via
r.v.d.sande@sportalliantierosmalen.nl
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9 NIEUWE CITYTRAINERS
IN ROSMALEN
In samenwerking met PowerUp073 en Huis73 hebben wij de cursus
Citytrainer Cultuur èn Sport gecombineerd.
Op vrijdag 20 november hebben 9 nieuwe Citytrainers
hun certificaat in ontvangst mogen nemen.
Volledig coronaproof hebben de Citytrainers in
jongerencentrum Number One een interactieve
presentatie gegeven.
Via ZOOM konden ouders en vrienden de presentaties
volgen en deelnemen aan leuke challenges.
Wil jij ook Citytrainer worden?

Dat kan!
Stuur een e-mail naar Bas van den Elzen voor meer

informatie. Zijn e-mailadres is:
b.v.d.elzen@sportalliantierosmalen.nl
De cursus is gratis en je leert veel over les- en

leidinggeven, organiseren en presenteren.
Wees er snel bij!
De nieuwe cursus in Rosmalen start al op woensdag 6 januari 2021.
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OUDER-KIND
BEWEEGLESSEN
GYMZAAL MOZARTLAAN
Gymnastiekvereniging OJC (turnen) biedt
in samenwerking met ons op
dinsdagochtend bewegingslessen aan
voor jonge kinderen.
Samen met een van hun (groot-)ouders
leren de kinderen in deze les hoe zij zich
kunnen bewegen. Op een spelende
manier worden verschillende situaties
aangeboden waarin de kinderen op hun
eigen manier kunnen ontdekken welke
bewegingen er allemaal zijn.
De (groot-)ouders begeleiden hierin de
kinderen.
De lessen duren 45 minuten.
Een lidmaatschap kost € 65,- per
half jaar (gemiddeld circa 20 lessen).
Voor meer informatie of aanmelding voor
een proefles , kunt u mailen naar:
vc@ojcturnen.nl
Locatie : Gymzaal Mozartlaan

Mozartlaan 13 te Rosmalen
Tijdstip : Dinsdag

Van 9.00 tot 9.45 uur: ouder-kind les
Van 9.45 tot 10.30 uur: peuter les
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COLUMN VAN AAD
WITTE GYMPEN
Ver in de vorige eeuw kregen we op de
basisschool iedere week een uur
gymnastiekles van een gymleraar in een
wit pak. De gymles werd gehouden in de
school of in een nabij gelegen
gemeentelijk gymlokaal.
Vooraf aan het gymles werd er
door de gymleraar in het omkleedlokaal
streng gecontroleerd of de witte
gymnastiekgympen schoon en wit waren
en ook of de veters goed vast zaten.
Die van mij waren niet altijd
schoon en wit omdat ik ze ook aan had
als ik buiten ging spelen of ging
voetballen.
Ik moest mijn gympen altijd weer
toonbaar maken met een borstel
en wit krijtsel.

Nu, in deze tijd, noemen we het
geen gymleraar meer maar noemen we
het vakdocent Lichamelijke Opvoeding.
Helaas moeten we vaststellen dat op
meer dan de helft van de basisscholen
een vakdocent LO ontbreekt om alle
basisschoolkinderen volgens de zeer
gewenste nationale beweegnorm
tweemaal per week een uur
bewegingsonderwijs te verzorgen.

Nu draag ik witte Nike Air
onder mijn tweedelig kostuum!!!
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SUBSIDIEREGELING
JEUGDFONDS
SPORT & CULTUUR COMBINATIEFUNCTIES
GEEN GELD OM MEE TE DOEN?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt

’S-HERTOGENBOSCH
2021
AANVRAAG INDIENEN VÓÓR

het mogelijk dat kinderen en jongeren uit
15 DECEMBER 2020
gezinnen met weinig geld, toch mee
kunnen doen met voetbal, muziekles,
Het is nu mogelijk om als vereniging een
turnen, streetdance, judo, theaterles of
aanvraag te doen voor het aanstellen van
een andere sportieve of creatieve
een combinatiefunctionaris in 2021.
activiteit.
Onder andere geldt de voorwaarde dat
Voor die kinderen en jongeren betalen
minimaal 60% van de loonkosten en
zij de contributie / het lesgeld en in
100% van de overige kosten door de
bepaalde gevallen de benodigde
aanvrager zelf worden betaald.
attributen.
Andere voorwaarden en meer informatie
vind je hier .
Aanvragen moeten vóór 15 december
2020 worden ingediend.
Aanvraag doen?
Gebruik het aanmeldformulier .

Volg je ons al
op social
media?
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