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NIEUWSBRIEF SPORT- EN BEWEEGAKKOORD – juni 2021
Last - minute - Ondersteuning bij verduurzamen
 Er zijn begeleidingstrajecten beschikbaar voor verenigingen die willen verduurzamen.
Hiervan kan kosteloos gebruik worden gemaakt, zolang de voorraad strekt. Kijk op
https://nocnsf.nl/begeleidingstraject-duurzaamheid
Inspirerende voorbeelden – Sportdag Park Groot Scholtenhagen & The GAP
Er zijn in het tweede kwartaal twee stimuleringsbudgetten toegekend, voor een sportdag op
Park Groot Scholtenhagen en voor The GAP.
Dit jaar wordt met alle aanwezige sportverenigingen op Park Groot Scholtenhagen, voor het
eerst een gezamenlijke sportdag georganiseerd. Doel is inwoners van Haaksbergen kennis
te laten maken met de sportmogelijkheden van het sportpark, ledenwerving en promotie van
het Sport- en Recreatiepark. Kom iets uitproberen tijdens deze sportdag op 28 augustus!
Inschrijven via https://www.haaksbergennatuurlijk.nl/Inschrijven-Open-Dag-Scholtenhagen/
Het doel van the GAP is een tijdelijke herinrichting van de terreinen de Bron en het Gat in de
Markt en deze geschikt te maken voor sport, spel en ontmoeting. Ook zal sprake zijn van
een regelmatige programmering door het aanbieden van clinics, workshops, open air
trainingen e.d. Daarnaast is er aandacht voor vergroening, biodiversiteit, het tegengaan van
zwerfvuil en circulair werken. Meedoen? Kijk voor informatie op www.thegaphaaksbergen.nl.
Interessante ontwikkeling – MQ-scan (Motorische Quotiënt)
Het kernteam is samen met het primair onderwijs een verkennend onderzoek gestart naar de
MQ-scan. Een scan waarmee een (vak-)docent op de basisschool een motorische scan van
leerlingen kan maken, om de motorische vaardigheden in beeld te brengen, te volgen en te
vergelijken. Dit zou input kunnen geven voor diverse doelstellingen uit het Sport- en
Beweegakkoord, rond het vijfde thema, vaardig in bewegen.
Blik op de toekomst
 De vrij toegankelijke bootcamproute op Scholtenhagen is gerealiseerd! Iedereen kan
nu kosteloos gebruik maken van de diverse fitnesstoestellen.
 Op 26 september 2021 zijn de Pre-games, een oefenronde ter voorbereiding op de
Special Olympics 2022. Bij V.V. Haaksbergen vindt dan het G-voetbaltoernooi plaats.
Er wordt gezocht naar vrijwilligers die hieraan een bijdrage willen leveren. Meld je
aan via mail peter.horn@home.nl.
 De digitalisering van de beweegwijzer is in volle gang, de eerste sneek preview is
geweest. Binnenkort online!
 Het kernteam is voorstander van een gezonder voedingsaanbod en beleid op het
gebied van roken en alcohol in de onderwijs- en sportomgeving. Mooie
ontwikkelingen zijn de rookvrije school, zoals Stichting Keender dit voorstaat en de
rookvrije sportvelden op Scholtenhagen. Bij de laatste mag je alleen nog op
aangewezen plekken roken. Op naar een rookvrije generatie! Ben jij bezig met een
initiatief? Dan horen we dit graag! Neem ook contact op wanneer je interesse hebt in
dit onderwerp voor jouw vereniging en/of ondersteuning wenst.
Tot slot
Heb je vragen of ideeën, neem contact op via n.schuppers@noaberpoort.nl of
telefoonnummer 053-5734789.

