
FACTSHEET 2021
Het team van buurtsportcoaches zet zich in voor inwoners van de gemeente 

Oldebroek. In en samen met die omgeving willen we de gezonde keuze makkelijk en 
aantrekkelijk maken. Focus ligt daarbij op de jeugd tot 19 jaar en de 55-plussers. 

Samen voor een gezond en actief leven! 

De lokale Goed Bezig en JOGG resultaten zijn opgenomen in deze factsheet.

Lees al onze doelstellingen in het actieplan 2020-2022. 

Leeswijzer: alle onderstreepte tekst in het document is een link naar meer informatie

http://JOGG.nl
https://www.sportpas.nl/userfiles/gemeentemappen/oldebroek/Actieplan_Goed_Bezig_Oldebroek_2020_-_2022_versie_2.pdf


Met 2 schoolsporttrajecten 
bereiken Skeelerclub 

Oldebroek en SOS Tennis 
gemiddeld 198 leerlingen 

uit groep 3/4 van scholen in 
Oldebroek en ’t Loo. 

sportstimulering

We lenen 33 keer ons sport- en spelmateriaal uit  
aan 24 verschillende partijen.

Vijf geplande sportkennismakingstrajecten 
konden niet doorgaan vanwege corona.

Aan 20 AfterScools op diverse schoolpleinen 
doen gemiddeld 32 kinderen mee. 

Aan drie vakantieactiviteiten 
doen gemiddeld 150 kinderen 

mee: dansworkshops met 
Dansschool Bruinewoud, 
Aquaparty met Zwembad 

de Veldkamp en een 
Dierenspeurtocht.  

We organiseren een GPS puzzeltocht door Wezep én 
door Oldebroek en maken doorgeeftassen met

sportmaterialen tijdens de lockdown. 

Er vinden verschillende grote evenementen plaats: 
Online Koningsspelen voor 100 deelnemers, de Nationale 

Sportweek waarin 43 groepen en 59 leerkrachten 
strijden om de titel Fitste klas & leerkracht, Zomerkamp 

voor 24 kinderen uit financieel minder draagkrachtige 
gezinnen of mantelzorgers, Gelderse Roadshow met  

BMX clinics voor 4 basisscholen en een Buitenspeeldag 
bij IKC de Vlinder voor 417 kinderen.

We organiseren met WHC en Nummer-13 een Zomeravond 
                          voetbaltoernooi voor gemiddeld50 jongeren

Start van het Volwassenenfonds  
met 44 goedgekeurde aanvragen,

97 aanvragen bij het Jeugdfonds en  
5 bij fonds Kinderhulp.

“Bedankt voor deze mogelijkheid, hierdoor 
kunnen we blijven bewegen!”
> Deelnemer VolwassenenfonDs

Zorg:

https://www.goedbezigoldebroek.nl/oldebroek/sportkennismaking/content/id/363/materiaaluitleen
https://www.goedbezigoldebroek.nl/oldebroek/sportkennismaking/content/id/893/gps-puzzeltocht
https://www.locourant.nl/nieuws/sport/28814-goed-bezig-oldebroek-start-2021-met-de-sport-en-spel-doorgeeftas
https://www.locourant.nl/nieuws/sport/28814-goed-bezig-oldebroek-start-2021-met-de-sport-en-spel-doorgeeftas
https://www.youtube.com/watch?v=UVSd7g6jdwc
https://www.goedbezigoldebroek.nl/oldebroek/sportkennismaking/laatste-nieuws/2511/fitste-klas-en-leerkracht-van-de-gemeente-oldebroek
https://www.youtube.com/watch?v=vhRUuKCqR84
https://www.veluwekoerier.nl/nieuws/sport/16670/zomeravondvoetbal
https://www.veluwekoerier.nl/nieuws/sport/16670/zomeravondvoetbal
https://www.volwassenenfonds.nl/deelnemers/oldebroek
https://www.sportpas.nl/userfiles/gemeentemappen/oldebroek/2021_Jaarrapportage_Oldebroek_VFSC.pdf
https://www.sportpas.nl/userfiles/gemeentemappen/oldebroek/2021_Jaarrapportage_Oldebroek_JFSC.pdf
https://www.goedbezigoldebroek.nl/oldebroek/sportkennismaking/content/id/357/jeugdsportfonds
https://www.goedbezigoldebroek.nl/oldebroek/sportkennismaking/content/id/401/fonds-kinderhulp


Meer scholen zetten in op een vakleerkracht  
bewegingsonderwijs: onze vakleerkrachten geven wekelijks

Er doen wekelijks 9 kinderen van 8 tot 12 jaar mee aan 
Extra Gym. Bekijk hier de resultaten van afgelopen jaar.

Toeleiding naar motorische- en 
overgewichtinterventies richten we anders in. 
Dit doen we door observaties in gymlessen en 

resultaten van motorische scans elk half jaar met
IB-ers en waar nodig met ouders te bespreken.

Op de Rank en de Bron doen bij wekelijkse 
pauzeactiviteiten gemiddeld 25 leerlingen mee.

BEWEgINGsoNDerWIJs

Realisatie van ringenstellen in de Talter waarmee ook 
deze accommodatie nu aan de basisvoorzieningen voor 

bewegingsonderwijs voldoet.

99 gymlessen
waarvan 16 aan kleuter- en 

peutergroepen. 

Op 4 scholen nemen wij de 
MQ scan af, dit geeft de school, 

ouders en vakleerkrachten meer 
inzicht in de motorische ontwikkeling 

van de leerlingen.

“We merken na een jaar  
extra Gym dat onze zoon beter in zijn 

vel zit en  meer durft in zijn bewegen! Hij is 
minder  stil, verleGen en durft sneller  

zijn  meninG te geven.”
> ouDer van een deelnemer

> Het motorisch beweegniveau is bij relatief veel  
kinderen nog steeds onder gemiddeld.

> De 2x 45 minuten bewegingsonderwijs voor scholen  
wordt in 2023 verplicht, een aantal scholen ervaart  

hierbij knelpunten in het lesprogramma.

Zorg:

focus 2022:
 Werken aan een vernieuwd vakwerkplan 

 met daarin een vakvisie en beoordelingskader.

https://www.goedbezigoldebroek.nl/oldebroek/sportkennismaking/content/id/754/extra-gym
https://www.sportpas.nl/userfiles/gemeentemappen/oldebroek/EVALUATIE_Extra_Gym_v2.pdf
https://mqscan.nl/
https://www.sportpas.nl/userfiles/gemeentemappen/oldebroek/Resultaten_MQ_scan_schooljaar_2020-2021.pdf
https://www.sportenstrategie.nl/sportonderzoek/hoe-is-het-gesteld-met-het-bewegingsonderwijs-in-nederland/


We leiden 10 vertrouwenscontactpersonen op voor  
onder meer het PIO, OWIOS, OLVO, WHC en VZK.

Geadviseerd bij diverse hulpvragen van  
sportaanbieders met als terugkerende thema’s: 

trainersbegeleiding en vrijwilligerstekort.

Gestart met een omgevingsanalyse voor OWIOS samen de 
Gelderse Sport Federatie.

Sportaanbieders 4 keer geïnspireerd en geïnformeerd 
middels een nieuwsbrief met relevante actualiteiten.

Door corona zijn sporters en vrijwilligers afgehaakt, 
hoe krijgen we die weer actief bij de vereniging?

> Met het WK Volleybal zorgen voor  
lokale verbinding, side-events en enthousiasme  

over volleybal(verenigingen) en sport in het algemeen.

> Onderzoek doen naar ledenbehoud voor WTC 
in samenwerking met Windesheim.

> Meer netwerken met verenigingen en 
inventariseren van hun hulpvragen.

VErENIgINGsoNDersteUNING
In afstemming met 

OWIOS, de Regenboog 
en Landstede Sport & 

Bewegen is een hybride
leeromgeving opgezet 

waarin MBO studenten 
wekelijks theorie- en 
praktijkles krijgen in 

Oldebroek. 

Bij inspiratiesessies over Club Kader Coaching 
en de kansen van 50+ sport verwelkomen we 20 

deelnemers vanuit 9 partijen. 

11 initiatieven en 3 services 
zijn in gang gezet dankzij 

bijdrages vanuit het Lokale
Sportakkoord. Een kernteam 

werkt doorlopend aan 
realisatie van de gestelde 

ambities.

“de VcP oPleiding was erg leerzaam en een  
goede aanVullinG voor het veiliGer maken  

van onze vereniginG.” > Joke (WHC)

Zorg:

focus 2022:

https://centrumveiligesport.nl/verhalen/het-werk-van-een-vertrouwenscontactpersoon
https://www.goedbezigoldebroek.nl/userfiles/gemeentemappen/oldebroek/Nieuwsbrief_nr.4_januari_2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hyGdPJcAbtA&ab_channel=Locourant
https://www.goedbezigoldebroek.nl/oldebroek/sportkennismaking/laatste-nieuws/2532/hybride-leeromgeving-landstede-bij-owios
https://www.goedbezigoldebroek.nl/oldebroek/sportkennismaking/laatste-nieuws/2532/hybride-leeromgeving-landstede-bij-owios
https://www.goedbezigoldebroek.nl/oldebroek/sportkennismaking/content/id/941/voorbeelden
https://www.youtube.com/watch?v=IXBzGfNwUeA&ab_channel=GoedBezigOldebroek
https://www.youtube.com/watch?v=IXBzGfNwUeA&ab_channel=GoedBezigOldebroek


   

We verlengen de samenwerking met Zwembad de 
Veldkamp en Loco Media Groep en verwelkomen 

kinderopvang Bijdehandjes als achtste 
samenwerkingspartner! 

SKO zet ons tweewekelijks  
in bij hun sportieve BSO.  

Hier doen gemiddeld 
18 kinderen aan mee.

GezondE omGeving

Afspraken maken met alle scholen om samen  
te werken aan het gezonde schoolcertificaat voeding.

Kinderopvang Bijdehandjes zet ons wekelijks in voor  
                  gymlessen aan gemiddeld

We doen een Buurtsafari naar een beweegvriendelijke 
omgeving van de Timotheusschool en mogelijke inzet op 

een campagne HIGH FIVE bij de school.

Er doen 7 scholen mee aan 
de EU Schoolfruitcampagne 

en 6 scholen aan het 
Nationaal Schoolontbijt.

                   “door het fruit
        en groente, merken we 

dat kinderen oPen staan om dit te proBeren.
Zo maken ze kennis met verscHillende soorten en 

wordt het  gewoner om dit oP school te eten.”  
> nynke van der eiJk (de Bron)

 Begeleiding van scholen bij (her)inrichting van hun 
schoolplein is begonnen bij de Nassauschool, voortgezet 
bij de Eben Haëzer en Timotheüsschool en afgerond bij 

de Looschool en IKC de Vlinder. 

Openbare drinkwaterpunten 
gerealiseerd bij  

IKC de Vlinder en de 
buitensportaccommodatie

in Oldebroek.  

13 peuters.

De aandacht voor en het bevoorrechten van fietsers en 
voetgangers ten opzichte van gemotoriseerd verkeer van, 

naar en rondom scholen en sportaccommodaties.

Zorg:

focus 2022:

https://www.goedbezigoldebroek.nl/oldebroek/sportkennismaking/content/id/459/partners
https://www.goedbezigoldebroek.nl/oldebroek/sportkennismaking/laatste-nieuws/2479/sko-verlengd-sportieve-buitenschoolse-opvang
https://www.fietsersbond.nl/buurtsafari/
https://www.high-five.io/
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm
https://www.schoolontbijt.nl/
https://www.goedbezigoldebroek.nl/oldebroek/sportkennismaking/laatste-nieuws/2492/groene-schoolplein-looschool-feestelijk-geopend
https://www.youtube.com/watch?v=F5DiSe3SjSU
https://www.locourant.nl/nieuws/algemeen/30016-watertappunt-geopend-op-de-buitensportaccommodatie-in-oldebroek
https://www.locourant.nl/nieuws/algemeen/30016-watertappunt-geopend-op-de-buitensportaccommodatie-in-oldebroek


De eerste lessen Gezondheidskunde 
vinden plaats voor 100 brugklassers 

van het Agnieten College. Samen met 
Tactus en Nummer-13 geven we 9 lessen 
over voeding, bewegen, weerbaarheid, 

seksualiteit & relaties en scherm- & 
middelengebruik. 

In de ‘Slaap Lekker Week’ voor 15 
groepen 7 en 8 geven we workshops 

met Beter Wezep en werken 
kinderen aan hun slaapgedrag met 

een Slaap Lekker Quiz. 

Cool2BFit is in het najaar van start gegaan met 
4 kinderen uit onze gemeente. De groep uit 2019 

werd dit jaar afgerond.

gEZoNDe LEeFstiJL 

Een recordaantal van 1.943 
inwoners doen mee aan de  

#7 dagenwater challenge. Zes 
maanden later dronken
deelnemers nog steeds 

meer water. Ook startte in 
zwembad De Veldkamp de 

Waterhelden Campagne.

> Campagnes inzetten op specifieke  
doelgroepen en gebieden in plaats van gemeentebreed.

> Laagdrempelig aanbod opzetten voor kinderen met 
(beginnend) overgewicht doormiddel van Extra gym+.

Samen met regiogemeenten organiseren we voor 
ouders 4 webinars “Gezond aan tafel met…” over de 

thema’s slaap, middelengebruik, bewegen en voeding.  

Ontwikkelen en lanceren  
een Gezonde Lunchboekje  
op iedere basisschool. Dit  
geeft ouders tips over een  
voedzame lunch op school.

Een Fitweek voor alle groepen 4  
staat in het teken van een 

gezonde leefstijl en beoordelen 
groepsleerkrachten met een 7,9.

“Goed initiatief om kinderen  
bewust te maken van een gezonde en  

actieVe leefstijl” > leerkracht van groep 4

Bij de campagne Gezond 
Tussend’ooren hangen 
we wobblers op in drie 

supermarkten en organiseren 
drie workshops voor peuters 

met de Wijktuin in  
Wezep Noord. 

focus 2022:

https://www.sportpas.nl/userfiles/gemeentemappen/oldebroek/Gezondheidskunde_artikel_NSW_krant_-_sept_2022.pdf
https://www.sportpas.nl/userfiles/gemeentemappen/oldebroek/Resultatenfolder_Slaapquiz_2021.pdf
https://www.goedbezigoldebroek.nl/oldebroek/sportkennismaking/content/id/400/cool2bfit
https://www.sportpas.nl/userfiles/gemeentemappen/oldebroek/Factsheet_-_C2BF_v3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2WX7EJFdEzI&feature=youtu.be&ab_channel=GoedBezigOldebroek
https://www.youtube.com/watch?v=2WX7EJFdEzI&feature=youtu.be&ab_channel=GoedBezigOldebroek
https://www.sportpas.nl/userfiles/gemeentemappen/oldebroek/Evaluatierapport_7_dagen_water_challenge.pdf
https://www.sportpas.nl/userfiles/gemeentemappen/oldebroek/Evaluatierapport_7_dagen_water_challenge.pdf
https://www.sportpas.nl/userfiles/gemeentemappen/oldebroek/Evaluatierapport_7_dagen_water_challenge.pdf
https://www.sportpas.nl/userfiles/gemeentemappen/oldebroek/Waterhelden_uitleg_-_artikel_Huis_aan_Huis.pdf
https://www.goedbezigoldebroek.nl/oldebroek/sportkennismaking/content/id/754/extra-gym
https://www.goedbezigoldebroek.nl/userfiles/gemeentemappen/oldebroek/GB-lunchen_WEB.pdf
https://www.goedbezigoldebroek.nl/oldebroek/sportkennismaking/laatste-nieuws/2441/gezond-lunchen-op-basisscholen-gemeente-oldebroek
https://www.veluwekoerier.nl/nieuws/sport/16454/fitweken-op-de-basisschool


Club Extra groeit naar 5 deelnemers 
in de leeftijd van 10 tot 16 jaar die 

wekelijks samen sporten.

sociaal vitaaL

Aan het Walking Football trainingen bij OWIOS doen 
gemiddeld 8 deelnemers mee, ook spelen zij hun 

eerste wedstrijd tegen sv ’t Harde.

De GGD leverde de resultaten op van de in 2020 gehouden 
gezondheidsmonitor onder Volwassenen en ouderen.

We hebben 3 hulpvragen van mensen met een beperking 
kunnen doorverwijzen naar passend sportaanbod.

Wij nemen deel aan de werkgroepen ‘Samenwerken in 
de Wijk’ en ‘Kansrijke start’. Hierin werken we aan het 

terugdringen van overgewicht bij inwoners en gezonde 
leefstijl onder de aandacht brengen bij jonge ouders 

en hun kinderen.

We doen onderzoek naar sport- en beweegbehoefte van 
inwoners. In het adviesrapport wordt aangestuurd op 

een vervolgonderzoek naar een beweegloket.

Tijdens Fit bij de Koffie bewegen gemiddeld 
4 volwassenen per les in Wezep en Oldebroek. Door corona 

moesten we een aangepast programma draaien. Er 
stromen 2 deelnemers uit naar (vrijwilligers)werk.

“de fit bij de koffie lessen 
zorGden weer voor de sociale contacten 

en beweginG die ik nodig had.”
> deelnemer Fit bij de koFfie

Het opstarten van de Nationale Diabetes
Challenge en Better2Gether in onze gemeente.

Door corona loopt deelname aan Fit bij de Koffie 
moeizaam. Juist voor deze kwetsbare doelgroep zijn 

sociale contacten en beweging belangrijk.

Fittest voor 75 inwoners van 
55-plus met een leefstijlmarkt 

samen met SWO, Fysiotherapie de 
Akker en Landstede. Aansluitend 

met 5 sportaanbieders een 
12 weeks beweegprogramma 

opgezet, hier bleek niet  
voldoende animo voor. 

Zorg:

focus 2022:

https://www.youtube.com/watch?v=fdZTQgvbdbk&feature=youtu.be&ab_channel=Locourant
https://www.sportpas.nl/userfiles/gemeentemappen/oldebroek/Info_GM_VO_Oldebroek.pdf
https://www.sportpas.nl/userfiles/gemeentemappen/oldebroek/Infographic_begeleiding_naar_sporten_en_bewegen_-_onderzoek_2020-2021.pdf
https://www.goedbezigoldebroek.nl/oldebroek/sportkennismaking/content/id/952/fit-bij-de-koffie
https://www.nationalediabeteschallenge.nl/
https://www.nationalediabeteschallenge.nl/
https://b2g.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=_66C5_FLVwM&ab_channel=Locourant


We delen voor de 
zomervakantie 2.500 
doeboekjes uit aan 

basisschoolleerlingen, met 
daarin uitdagingen voor thuis 

en activiteiten in de buurt. 

Tijdens de Nationale Sportweek verspreiden wij een 
huis-aan-huiskrant onder 9.150 huishoudens met daarin 
de lokale ontwikkelingen over bewegen en gezondheid.

We brengen een infogids voor scholen uit met daarin 
alle informatie over wat Goed Bezig kan betekenen.

Basisschoolleerlingen krijgen 2 keer 
een flyer met het naschools aanbod 
van Goed Bezig en lokale sport- en 

cultuuraanbieders.

CommunicatiE
We zijn nu ook te vinden op TikTok, delen 

onze eerste reels en maken onze eigen Goed
Bezig gifjes voor stories op Instagram. 

Medium Saldo

Instagram +151

Facebook +201

TikTok +51

Twitter +26

YouTube +18

Website 1010 accounts

40.932 bezoekers +10.272

Aantal volgers via verschillende kanalen

Uitgave: Goed Bezig Oldebroek, Boterakkers 19, 8091 ED WezepContactpersoon: Rudolf Huberts, rhuberts@oldebroek.nl, 038 375 8658Publicatiedatum: februari 2022

>coloFon< 

PARTNERS GOED BEZIG OLDEBROEK 

GOED BEZIG OLDEBROEK

WWW.GOEDBEZIGOLDEBROEK.NL

WeZeP / HaTtEmErBrOeK
naschoolseaCtIvItEiTeN

NOVEMBER - DECEMBER  2021

DE LEUKSTE ACTIVITEITEN VOOR JOU SAMENGESTELD!Er staan weer een aantal to� e activiteiten gepland van Goed 
Bezig en diverse sport- en cultuuraanbieders. 

Een aantal hebben we voor je uitgelicht in deze fl yer. 
Op onze website vind je alle activiteiten.

W
INTER

  Woensdag 24 novemberGroep 1 & 2: 13:30 - 14:45 uur Groep 3 & 4: 15:15 - 16:30 uur Kamphal, Heikamp 2
WEZEP

GOED BEZIG OLDEBROEK

WWW.GOEDBEZIGOLDEBROEK.NL

GROEP
1 T/M 4

PIETENGYMDoe mee met sport, spel en dans en behaal je 
Pietendiploma! Kom je ook verkleed?

 AANMELDENVERPLICHT Ontwikkelen van een vernieuwde huisstijl,  
inclusief logo ter ere van het 10-jarig bestaan.

Ontwikkeling van het nieuwe online platform 
vraagt meer tijd en werk dan vooraf gedacht.

Zorg:

focus 2022:

https://www.goedbezigoldebroek.nl/userfiles/gemeentemappen/oldebroek/GB-doeboek_zomer_def_web_-_gecomprimeerd.pdf
https://www.goedbezigoldebroek.nl/userfiles/gemeentemappen/oldebroek/GB-doeboek_zomer_def_web_-_gecomprimeerd.pdf
https://www.sportpas.nl/userfiles/gemeentemappen/oldebroek/Nationale_Sportweekkrant_2021_DEF_-_met_advertenties.pdf
https://www.sportpas.nl/userfiles/gemeentemappen/oldebroek/Infogids_Goed_Bezig_drukbestand_zonder_afloopgebied_en_snijtekens_compressed.pdf
https://www.goedbezigoldebroek.nl/userfiles/gemeentemappen/oldebroek/GB_Flyer_nov_dec_2021_Wezep-Hbroek_web.pdf
https://giphy.com/goedbezigoldebroek
https://giphy.com/goedbezigoldebroek
https://www.instagram.com/goedbezigoldebroek/
https://www.facebook.com/goedbezigoldebroek/
https://www.tiktok.com/@goedbezigoldebroek
https://twitter.com/goedbezigobroek?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/c/GoedBezigOldebroek
https://www.goedbezigoldebroek.nl/oldebroek/sportkennismaking/home
https://www.instagram.com/goedbezigoldebroek/
https://www.facebook.com/goedbezigoldebroek/
https://www.tiktok.com/@goedbezigoldebroek
https://twitter.com/goedbezigobroek?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/c/GoedBezigOldebroek
https://www.goedbezigoldebroek.nl/oldebroek/sportkennismaking/home

