BEWEEGTEAM WESTSTELLINGWERF
1. Bewegen op scholen:
basis- en voortgezet
onderwijs.

2. Aanbod van naschoolse
sport- en bewegingsactiviteiten gericht op
jeugd en jongeren.

Organiseren en uitvoeren van
Naschoolse Sport Activiteiten
voor kinderen van 4 – 12 jaar.
In totaal deden er over 37
activiteiten 925 kinderen mee.
Met name de Pietengym
activiteiten trokken heel veel
kinderen.

Meebewegen en anticiperen
3. Ondersteunen
en versterken van
sportverenigingen.

4. Stimuleren en versterken
van sport- en bewegingsactiviteiten voor overige
doelgroepen.

Op 3 locaties werd
ondersteuning geboden
aan initiatieven in de wijk.
Met de kinderen werden
verschillende activiteiten
gedaan: Speurtocht, schat
zoeken en tenten bouwen.

De Nationale Diabetes
Challenges: is een wandel
challenges voor diabetici en
andere kwetsbare mensen.
In Weststellingwerf werd op
twee locaties getraind door in
totaal 27 deelnemers.
Opzet en uitvoering van
het project Peuterpret
Noordwolde, voor 2-4
jarigen en ouders/
verzorgers. Wekelijks
deden er 10 gezinnen mee,
ouders waren positief
over het aanbod!

In samenwerking met LFB Wolvega is het
gelukt om met een klein groepje van een
viertal personen in september van start
te gaan met kennismakingslessen tennis
bij de vereniging ATW in Wolvega.

Er zijn beweeg challenges gefilmd
voor de kinderen voor de groepen
1 t/m 8. Hier werden de kinderen
uitgedaagd om thuis te bewegen
tijdens de lockdown.

De Corona crisis heeft ons in de samenwerking
met verenigingen heel veel opgeleverd. De
verenigingen hebben digitale ondersteuning
gehad en kregen informatie en advies over de
op dat moment geldende Corona maatregelen.

Er waren in Weststellingwerf 18 stagiaires van het CIOS
actief. Het Beweegteam fungeerde als intermediair en
coordinator tussen basisscholen en het CIOS.

Voor de Voortgezet Onderwijs leerlingen zijn er
verschillende sportclinics georganiseerd zoals:
schaatsen, rugby, roeien en skateboarden.

Fietslessen waren er voor nieuwkomers
die wilde leren fietsen. Het is gelukt om op
individueel niveau mensen uit de doelgroep
te leren fietsen.

In samenwerking met het Gebiedsteam zijn in
Corona tijd 20 beweegbingo’s georganiseerd bij
seniorenflats in heel de gemeente.

Na voltooiing van de herstructurering van de gymroosters werd er
in september gestart met een nieuwe werkwijze. Dit beviel zowel de
collega’s van het Beweegteam als de scholen erg goed. Maandelijks
worden er nu 203 beweeglessen gegeven aan alle kinderen
van groep 1 t/m 8 van de deelnemende scholen.

