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Beste lezer,
Hierbij ontvang je de Nunspeet Beweegt Update van april 2020.
We blikken terug op onze activiteiten en kijken ook vast
vooruit.

Nunspeet Beweegt zit niet stil tijdens
de corona tijd
De corona maatregelen vragen veel creativiteit van alle
organisaties. Met thuis beweegchallenges en samenwerkingen
met scholen proberen wij de kinderen en ouderen van
Nunspeet in beweging te houden. Lees hier meer over onze
initiatieven of volg onze Facebook en/of Instagram pagina.

Vrijdag 24 april heeft de eerste (en hopelijk ook laatste) editie van de Gelderse
Online Koningsspelen plaats gevonden. Samen met 30 andere gemeenten gingen
wij samen met kinderen de straat op om de Koningsspelen te vieren. Het volledige
persbericht kan je hier lezen. De leuke aftermovie van deze dag kan je hier zien.

Nunspeet heeft het Gezond Tussend'ooren
In januari t/m februari heeft de campagne Gezond Tussend’ooren wederom
plaats gevonden. Op diverse plekken in de gemeente Nunspeet werden
ouders geïnspireerd om gezonde tussendoortjes te geven aan hun kleintje.
Meer over deze campagne kunt u hier lezen.

De bewoners van de Veluwse Heuvel hebben niet stil gezeten tijdens
Koningsdag. In samenwerking met het Wijkontmoetingscentrum en
Nunspeet Beweegt is een beweegbingo georganiseerd. Op gepaste afstand
konden de senioren bingo spelen en kwamen zij in beweging vanaf het
balkon. Klik hier voor meer informatie.

Update Sport- & Preventieakkoord
Op 14 januari en 18 februari zijn diverse organisaties bij elkaar gekomen om
te brainstormen over plannen, activiteiten en initiatieven om te komen tot
een Sportief en Gezond Nunspeet. Vanuit verschillende thema’s en
doelgroepen zijn ideeën benoemd en een aantal daarvan zijn uitgewerkt in
het Sport- & Preventieakkoord. Dit akkoord moet worden gezien als het
startschot om te komen tot een Sportief en Gezond Nunspeet. Er zijn 6
ambassadeurs die zich gaan inzetten als aanjager en verbinder om de
ideeën uit het sportakkoord van het papier te krijgen. Team Nunspeet
Beweegt blijft betrokken om organisaties te ondersteunen bij de realisatie
van de plannen. De organisaties die aanwezig zijn geweest op de
bijeenkomsten begin dit jaar hebben onlangs het concept akkoord
ontvangen. Eind mei zal het definitieve Sport- & Preventieakkoord
gepubliceerd worden.

Nunspeet slaapt lekker
In de week van 30 maart t/m 6 april
hebben vijf scholen uit de gemeente
Nunspeet meegedaan aan de campagne
Slaap Lekker. Juist in deze periode is
het erg belangrijk om goed op je slaap te
letten. Want wie goed slaapt zit
lekkerder in zijn vel. Alles over de
campagne slaap lees je hier.

Sportaanbod Windy
Waters in de
meivakantie!
In de meivakantie bied Windy Waters
verschillende wateractiviteiten aan.
Kijk snel op de website voor alle
informatie en meld je aan!

Drinkwaterhelden

Update van onze waterhelden
Het zwembad is vanwege alle
maatregelen gesloten en daarom staat
ook de waterhelden campagne even
stil. Maar als uw kind weer komt
zwemmen in de Brake gaat de
campagne weer gewoon verder! Wil je
thuis bezig blijven met de zwemles,
bekijk dan eens de facebook van
Zwembad de Brake waar alle badjuffen
en meesters filmpjes delen over het
zwemmen!

Stuif 'es in
voorjaarsvakantie

De stuif ‘es in in de voorjaarsvakantie
was erg geslaagd! In totaal hebben 68
kinderen (33 Nunspeet & 35 Elspeet)
deelgenomen. Wegens de verlenging
van de corona maatregelen is er in de
meivakantie geen Stuif 'es in.

#7dagenwaterchallenge

Net als vorig jaar kan ook dit jaar weer
de uitdaging worden aangegaan voor
de #7dagenwaterchallenge! Ga samen
de uitdaging aan met je collega’s,
teamgenoten, vrienden of misschien
wel je gezin! De
#7dagenwaterchallenge is van 15 juni
t/m 21 juni. Inschrijven kan alvast hier!
In maart en april stonden bij
verschillende basisscholen sportclinics
gepland. TC De Volharding zou
mountainbike clinics verzorgen en
MHC Nunspeet verschillende
hockeyclinics. Helaas gaan beide
sportclinics niet door maar gaan we
bekijken wanneer deze kunnen worden
ingehaald zodra de situatie dit weer toe
laat.
Heb je behoefte aan sport en bewegen
in deze perioden neem dan contact op
met Martijn Termaat.

Sportclinics
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#7dagenwaterchallenge

De volgende update verschijnt in september. Wil je meer weten
of heb je wellicht iets wat je graag met ons wil delen? Laat het
ons dan weten!

Wij gaan door tot heel Nunspeet Beweegt!
Oosteinderweg 19
8072 ZN Nunspeet
tnb@sportbedrijfnunspeet.nl
Facebook

Instagram

