
  

 

NIEUWSBRIEF  
JUNI 2021 

 

 

De nieuwsbrief van Sportbedrijf Nunspeet en Nunspeet Beweegt is samengevoegd en 

wordt nu maandelijks verstuurd. Mocht je deze niet willen ontvangen dan kun je je 

onderaan deze nieuwsbrief uitschrijven. 

 

Opening binnensport  

 

 

De accommodaties van Sportbedrijf Nunspeet zijn weer open voor 

onze bezoekers en sporters. Vanaf woensdag 19 mei mocht er al wat 

meer voor de binnensport, maar de werkelijke verruiming kwam vanaf 

5 juni. In Sport- en Recreatiecentrum De Brake hebben wij onze 

activiteiten weer volledig opgestart. Je kunt weer reserveren voor 

diverse zwemactiviteiten, voor de bowling en kinderfeestjes. Wel blijven de basisregels rondom de 

corona maatregelen gelden.  

Lees meer  

 

 

 

 

 

 

mailto:
https://debrake.nl/nieuws-en-acties/1202377


Nationale Buitenspeeldag 

 

 

Woensdag 9 juni was de Nationale Buitenspeeldag! Met een grote opkomst en veel zon was de 

Buitenspeeldag een groot succes. De kinderen konden uit activiteiten kiezen als een springkussen, een 

watergevecht, waterhelmen race, 

voetbal, hockey, mountainbiken en 

nog veel meer! Tussen de 

activiteiten door konden de kinderen 

terecht bij de waterbar voor een 

verkoelend glaasje water en een 

stukje fruit.  

 

 

Onthulling bouwbord Sportcomplex De Wiltsangh  

 

 

Op vrijdag 28 mei was het dan eindelijk zover! De onthulling van het bouwbord 

van het nieuwe sportpark De Wiltsangh. Een bijzonder mooi moment die we 

samen met direct betrokkenen hebben mogen beleven. In kleine groepjes is 

daarna aan belanghebbende en toekomstige gebruikers een rondleiding gegeven 

door wethouder Mark van de Bunte. 

  

 

Van Norel Bouwgroep is inmiddels lekker op gang met de 

nieuwbouw. De vloerpotten (t.b.v. de sportzaalinrichting) zijn voorgestort 

en de leidingsleuven worden gevuld met leidingwerk van Hellebrekers. 

  

 

 

 

Video door:  

Bram van de Biezen 

mailto:
mailto:
https://www.youtube.com/watch?v=aK0KtrDEa3Y&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=c1ZcHZixwUo


Sportstimulering op de basisscholen  

 

 

De afgelopen twee maanden zijn in samenwerking met tennisvereniging NTC De Wiltsangh 

en hockeyvereniging MHC Nunspeet verschillende sportclinics 

georganiseerd waaraan verschillende scholen uit Nunspeet hebben 

deelgenomen. Bij de sportclinics van NTC De Wiltsangh hebben 23 

klassen met een totaal van 538 kinderen deelgenomen. Bij de sportclinics van MHC 

Nunspeet hebben 3 klassen met een totaal van 60 kinderen deelgenomen. Op vrijdag 2 juli 

zijn er nog hockeyclinics voor 5 klassen.  
 

Opfriscursus Veilig Zwemmen  

 

 

Lees meer  

De zomervakantie is in zicht, dat betekent dat er volop gezwommen zal 

worden. Na het behalen van het zwemdiploma hebben veel kinderen 

langer dan een half jaar niet kunnen zwemmen. Bij kinderen die weinig of 

niet hebben gezwommen, zal de conditie achteruitgaan, maar wordt ook 

de techniek minder. Om deze kinderen weer zwemveilig te maken, 

organiseert Sportbedrijf Nunspeet een opfriscursus!  

Wil jij jouw kind aanmelden voor de opfriscursus 'Veilig Zwemmen'? 

Klik op 'lees meer' voor meer informatie en om te reserveren voor de opfriscursus.  

 

16.800 liter water gedronken door 1200 Nunspeters  

 

 

Afgelopen week deden ruim 1200 Nunspeters mee aan de #7dagenwaterchallenge. Nunspeet 

Beweegt daagde afgelopen week zoveel mogelijk jongeren, ouders, teams en bedrijven uit om mee te 

doen aan de challenge. De challenge begon op vrijdag 4 juni en eindigde op vrijdag 11 juni. Tijdens 

deze week mochten deelnemers alleen water, bruisend water of thee zonder suiker drinken. Het doel 

van de challenge is om die ene week in het jaar even 

alle zoethoudende drankjes te weren en gewoon water 

te drinken. Alle deelnemers ontvingen voor hun 

deelname een polsbandje, sticker of plaktattoo en een 

afvinklijstje. Nunspeet Beweegt is voornemens om 

volgend jaar weer de challenge te organiseren en 

hoopt op nog meer deelnemers!  

Kijk de Aftermovie #7dagenwaterchallenge 2021! 

mailto:
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https://debrake.nl/nieuws-en-acties/veilig-zwemmen-in-de-zomer
mailto:
https://youtu.be/zZrgHuU2Orw


 

Vacature  

 

 

Lees meer  

Ben jij enthousiast en energiek? Lijkt het je leuk langs de badrand te 

staan om onze zwemmers en zwemsters antwoord te geven op hun 

vragen, te voorzien van een sportief advies of een spetterende 

zwemles? Sportbedrijf Nunspeet is op zoek naar: 

 

Invaller Zwemonderwijzer Zwem-ABC (M/V) – op oproep basis 

 

Klik op 'lees meer' voor meer informatie en om de vacature te bekijken.  

 

Nationale Balkon Beweegdag 

 

 

Impressie Balkon Beweegdag 

Op vrijdag 4 juni was het de Nationale Balkon Beweegdag. De 

gehele middag waren er diverse activiteiten georganiseerd voor de 

bewoners van WOC Veluwse Heuvel. RTV Nunspeet maakte een 

mooie sfeerimpressie van de dag. 

 

Kinderfeestjes  

 

 

Lees meer  

Is jouw kind binnenkort jarig of jarig geweest, maar heeft hij/zij geen 

kinderfeestje kunnen geven in coronatijd? Niet getreurd in Sport- en 

Recreatiecentrum De Brake is het weer mogelijk om kinderfeestje te 

organiseren. 

 

Gezellig zwemmen met vriendjes en vriendinnetjes, bowlen of allebei 

met een lekker hapje en ranja. Een sportactiviteit in onze sporthal is 

overigens ook mogelijk. Bij ons ben je aan het juiste adres voor een feestje!  

 

Bekijk het volledig aanbod en diverse arrangementen op onze website. 

mailto:
https://debrake.nl/nieuws-en-acties/vacature-invaller-zwemonderwijzer-zwem-abc-m-v
mailto:
https://www.rtvnunspeet.nl/9124-come-on-lets-twist-again
mailto:
https://debrake.nl/category/kinderfeestjes


 

Agenda  

 

 

 

17.06.2021     ASM bijscholing trainers/docenten 

22.06.2021     Start opfriscursus Veilig Zwemmen 

23.06.2021     Natuurlijk Samen Spelen Hulshorst  

23.06.2021     Voetbalmiddag VV Nunspeet 

28.06.2021     Start Wandelweken 

02.07.2021     Proefzwemmen A + B 

05.07.2021     Proefzwemmen B 

09.07.2021     Diplomazwemmen A + B  
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