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Wij presenteren jullie graag onze nieuwe
nieuwsbrief. In deze terugkerende
online nieuwsbrief houden wij jullie

SPORT ALLIANTIE ROSMALEN NULAND VINKEL

NATIONALE
SPORTWEEK

DUBBEL DOEL

18 T/M 27 SEPTEMBER 2020

Wij willen jullie graag voorstellen aan
onze nieuwe tuktuk. Dubbel Doel is
onze nieuwste verschijning! Dubbel
Doel zal veel in de openbare ruimte te
vinden zijn. Dubbel Doel is een mobiele
sport- en beweegplek met een unieke
uitstraling en volop sport- en
beweegmogelijkheden voor in de
openbare ruimte. Houdt
onze social mediapagina’s in de gaten
om erachter te komen waar
de tuktuk zich bevindt.

De Nationale Sportweek zit er,
voor dit jaar weer op.
Bewegen geeft ons een hoop
energie en vertrouwen, het haalt
het beste bij onszelf naar boven.
Maar sport is natuurlijk veel meer
dan alleen dat. Sport bepaalt mede
wie we zijn, wat we doen, waar en

MOBIELE BEWEEGPLEK IN DE WIJK

wanneer. En vooral ook met wie we
dat doen.
We winnen veel met sport.
Tijdens de sportweek
probeert NOC*NSF en Sport
Alliantie Rosmalen Nuland Vinkel
zoveel mogelijk mensen te
inspireren om een leven lang te
genieten met sport.
Dat is ons dit jaar gelukt!

SJORS SPORTIEF
DIGITALE KICK OFF:
INSCHRIJVEN VANAF
MAANDAG 5 OKTOBER
OM 19.00 UUR!
Schrijf je in voor
Sjors Sportief activiteiten!
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OUDER-KIND
BEWEEGLESSEN
GYMZAAL MOZARTLAAN
Het voormalige Pukkiesport Rosmalen is
vanaf 8 september in een
nieuwe vorm van start gegaan.
Gymnastiekvereniging OJC (turnen) biedt
in samenwerking met Sport Alliantie
Rosmalen Nuland Vinkel op
dinsdagochtend twee bewegingslessen
aan voor jonge kinderen.
Ouder-kind les
Voor 2-3 jarigen

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.
Peuter les
Voor 3-4 jarigen

De kinderen maken spelenderwijs kennis
met balanceren, klimmen, klauteren,
rollen, duikelen, springen en zwaaien.
Ook komen in de lessen verschillende
spelvormen aan bod. Voor de algemene
en fysieke ontwikkeling zijn dit
belangrijke zaken.
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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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SPORTIEVE ONTMOETINGSPLEK
GEENBERGENSTRAAT
IEDEREEN IS WELKOM!
Een verrijking voor het centrum van Rosmalen. Of eigenlijk voor heel Rosmalen,
want iedereen is welkom om te komen spelen en sporten op het nieuwe sporten bewegingsveld aan de Geenbergenstraat in Rosmalen. Er kan inmiddels al
gebruik gemaakt worden van diverse sport- en speltoestellen.
Sport Alliantie Rosmalen Nuland Vinkel is betrokken bij de aanleg en
ontwikkeling van dit gebied. Gezamenlijk zijn er keuzes in verschillende sporten speeltoestellen gemaakt.
Moderne speeltoestellen met elk een eigen doelgroep. Zo staan er onder andere
bewegingstoestellen voor ouderen, is er een aparte hoek voor de allerkleinsten
en zijn er calisthenics mogelijkheden voor tieners.
Het zijn allemaal veilige en goedgekeurde toestellen met kunstgras eronder.
Ook is er een basketbal- en een voetbalveld aangelegd. Even bijkomen van alle
inspanning kan op de zitstenen die daarvoor zijn neergezet.
Een sportieve ontmoetingsplek voor iedereen!
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BEWEEGPLEK
GEOPEND IN
NULAND
'VOORNAMELIJK VOOR SENIOREN'

Donderdag 25 september vond de
opening van de nieuwe
beweegplek, voor voornamelijk
senioren, in Nuland plaats.
Deze beweegplek is tot stand
gekomen in samenwerking met
gemeente 's-Hertogenbosch en
dorpsraad Nuland.
De opening begon met een korte
introductie door Aad van der Steen
(voorzitter Sport Alliantie).
Vervolgens gaf Giel van den Akker
(voorzitter dorpsraad Nuland) een
korte speech over de
totstandkoming van de
beweegplek

Namens de gemeente 'sHertogenbosch was Ufuk Kâhya
(wethouder duurzame mobiliteit,
talentontwikkeling en welzijn)
aanwezig. In zijn speech vertelde
hij dat deze beweegplek vooral
belangrijk is voor sport en
bewegen van senioren in
omgeving Nuland. Het laatste
woordje werd gedaan door Roos
van der Kallen (raadslid
Rosmalens Belang).
Na dit woordje werd de officiële
opening verricht door dit viertal.
Na het officiële gedeelte werden
er verschillende demo's gegeven
door Sport Alliantie Rosmalen
Nuland Vinkel en kinderen van
kinderopvang Joepie.

gelegen aan de
Kloosterstraat.
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COLUMN VAN AAD
BEWEEGRICHTLIJNEN
Na zorgvuldig bekijken en bestuderen
van het overzicht voor de nieuwe
beweegrichtlijnen van personen boven de
leeftijd van 70 jaar, kwam ik uit op iedere
week minimaal 2,5 uur matige intensieve
inspanning en 2x per week spier- en
botversterkende oefening in combinatie
met balansoefeningen.

Het overleg ging over bijdrage aan extra
georganiseerde beweegplekken in de
openbare ruimte waarmee een
uitdaging is om de beweegrichtlijnen na
te streven.
Bij de terugweg naar Rosmalen (weer
over de hoge bruggen) en bijna thuis
had ik ingeschat 18 kilometer gefietst te
hebben en even gedacht dat dit een
voorbeeld is voor de wekelijkse
beweegrichtlijnen voor mijn leeftijd.

Ik vind dat redelijk en acceptabel dat dit
mede door de overheid is bedacht om
mensen in onze leeftijdscategorie
hierdoor toekomstgericht fit en soepel te
laten zijn.
En toch sloeg de twijfel toe toen ik de

fiets in de schuur had gezet en even de
Gisterochtend had ik een afspraak op het krant zat te lezen, heb ik besloten en
stadskantoor in de stad met een
tegen mijn vrouw gezegd dat ik de
ambtenaar van afdeling Sport en
beneden verdieping zal stofzuigen.
Recreatie, en ik had voor mezelf besloten
dit op de fiets (niet elektrisch) te gaan
doen, en zeker met de gedachte dat ik
deze dag zou bijdragen aan de
beweegrichtlijnen voor deze week.
Nog net aangekomen vanaf Rosmalen bij
de hoge brug over het kanaal en rijksweg
zette ik een hoger tempo in (matige
intensieve inspanning) om daarna vlot
verder te fietsen naar de stad.
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WEEK VAN DE
MOTORIEK ‘VAN
JONGS AF AAN
VAARDIG IN
BEWEGEN’

Voor wie zijn de webinars interessant?

Kenniscentrum Sport & Bewegen

verwelkomen tijdens de Week van de

organiseert van 5 t/m 9 oktober samen met
het Ministerie van VWS, NOC*NSF, Mulier
Instituut, KVLO en de VSG een themaweek

Voor praktijkprofessionals, vanuit
sportbonden, maar zeker ook voor
buurtsportcoaches, vakleerkrachten,
medewerkers kinderopvang, professionals
uit de JGZ en beleidsmedewerkers bij
gemeenten.
Schrijf je in!

We kijken er naar uit om je te mogen
motoriek. Je kunt je voor één of meerdere
webinars kosteloos inschrijven door
onderstaande QR code te scannen.

om meer aandacht te vragen voor het nut
en belang van Breed Motorische
Ontwikkeling (BMO). Maar liefst zeven

webinars behandelen interessante
wetenschappelijke achtergronden en veel
praktische kansen en mogelijkheden om
direct met het thema BMO aan de slag te
gaan in jouw gemeente, buurt of
sportvereniging.

WINACTIE
MAAK KANS OP EEN
PRIJZENPAKKET VAN SPORT
ALLIANTIE ROSMALEN NULAND
VINKEL.
WEET JIJ EEN CREATIEVE, LEUKE
EN TE GEKKE NAAM VOOR ONZE
NIEUWE NIEUWSBRIEF?
STUUR JE ANTWOORD OP NAAR:
INFO@SPORTALLIANTIEROSMALEN.NL

OKTOBER 2020

PAGINA | 07

SPORT ALLIANTIE ROSMALEN NULAND VINKEL

POP-UP SPEELPLEK
DE EERSTE POP-UP-SPEELTUIN VAN HET LAND DUIKT OP IN DEN
BOSCH
Afgelopen zaterdag is de eerste POP-UP Speelplek van Nederland geopend.
De Speelplek staat tot en met 23 oktober in de wijk Haren, Donk en Reit.
Daarna wordt hij ergens anders in de stad weer opgebouwd. De POP-UP
Speelplek is bedacht door Stefan van Veen, medewerker van 'S-PORT. Hij
merkt dat kinderen minder bewegen en dat motorische vaardigheden
slechter worden. Vanuit een studieopdracht ging hij op zoek naar een
oplossing om kinderen meer in beweging te krijgen. Het idee werd een POPUP Speelplek. De Speelplek is toegankelijk en laagdrempelig en zo wil Stefan
stimuleren dat kinderen meer naar buiten gaan om te spelen. De Speelplek
wordt binnen twee dagen opgebouwd vanuit een grote container met diverse
spel- en speelmaterialen. Met onder andere een klimrek, een trampoline,
stelten en blokken; voor kinderen van 4 tot en met 9 jaar ontzettend leuke
dingen om mee te spelen. Ook de bewoners van de wijk spelen een
belangrijke rol. Met elkaar dragen zij zorg voor de Speelplek. Ze zorgen dat
het speelterrein elke dag geopend en gesloten wordt en zij houden toezicht
op veilig spelen. De Speelplek is hierdoor een bijzonder sociaal initiatief.
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