
 

Nieuwsbrief sportaanbieders 
Oldebroek, 2e kwartaal 2022 
 

Graag deel ik met jullie deze nieuwsbrief. Met de vraag deze te delen binnen je vereniging of club. Heb 

je vragen of wil je meer informatie over een onderwerp in deze nieuwsbrief? Neem contact op met 

Ingrid Bijker. Op woensdag en vrijdag ben ik bereikbaar op 06-19439557 

 

 

Sportakkoord draagt bij aan activiteitenplatform, 

Diabetes Challenge en WK Volleybal 
Via het Lokaal Sportakkoord Oldebroek zijn diensten en middelen 

beschikbaar om lokale beweeginitiatieven te ondersteunen. Goed 

Bezig Oldebroek, Fysiotherapie Contour en de lokale 

volleybalverenigingen kregen een financiële bijdrage met aanvragen 

voor een online activiteitenplatform, de Diabetes Challenge en side-

events rondom het WK Volleybal. Er zijn dit jaar nog drie rondes om 

nieuwe initiatieven in te dienen. Lees verder>> 

 

De volgende deadline om initiatieven in te dienen is 15 juni 2022.  

 

 

Goed Bezig bestaat 10 jaar 

Dit jaar staat in het teken van het 10-jarig bestaan van Goed Bezig. Dit 
zullen we op diverse manieren vieren. Wij zijn trots op alle resultaten 
die er al behaald zijn. Dit heeft meer mensen in beweging gebracht, 
gezonde leefstijl bevordert en veel samenwerkingen opgeleverd.  
Wij zijn blij met de sportaanbieders binnen de gemeente. Wij hopen 
dat we samen nog veel mooie dingen gedaan worden.  
 
Nieuwsflash: ook komt een nieuwe huisstijl aan, houd hiervoor onze 
socials in de gaten! 
 
 
 

 

#7dagenwater challenge 

De #7dagenwater challenge komt er weer aan. Vorig jaar 
deden we met bijna 2.000 inwoners uit de gemeente 
Oldebroek mee! Een record! 
Dit jaar pakken we het nog groter aan: In totaal doen er 14 
Gelderse gemeenten mee aan deze campagne! Jullie doen 
toch ook mee? Je kan zelf mee doen met je team of vrienden!  

 
Geef je op of kijk voor meer informatie op: https://www.7dagenwaterchallenge.nl/ Gaan jullie de 
uitdaging aan!?  Meld je aan voor 5 juni. Wil je promotiemateriaal om je leden of je teams te 
activeren? Vraag dit aan bij Laura, onze JOGG regisseur. 
 

mailto:ibijker@oldebroek.nl
https://www.goedbezigoldebroek.nl/oldebroek/sportkennismaking/content/id/896/lokaal-sportakkoord
https://www.goedbezigoldebroek.nl/oldebroek/sportkennismaking/laatste-nieuws/2614/sportakkoord-draagt-bij-aan-activiteitenplatform-diabetes-challenge-en-wk-volleybal
https://www.7dagenwaterchallenge.nl/
mailto:ldaanen@oldebroek.nl


 

Zomerboekje  
Goed Bezig Oldebroek brengt ook dit jaar weer een zomerboekje uit 

voor alle basisschoolkinderen in de gemeente Oldebroek. In dit boekje 

staan activiteiten die ze in de zomervakantie kunnen doen bij lokale 

partijen. Het boekje richt zich vooral op gezinnen die niet op vakantie 

gaan/kunnen. Wil je dat jouw activiteiten meegenomen worden in het 

zomerboekje? Vul dan dit invulformulier in: 

https://nl.surveymonkey.com/r/WR3JDKN   

Bij meerdere activiteiten, graag meerdere keren het formulier invullen.  

We willen je vragen om alleen de goedkope(re)/gratis activiteiten in 

het boekje te plaatsen.  

Commerciële partijen plaatsen we alleen in het boekje als ze dan ook 

een korting bon aanbieden. Wil je een korting bon plaatsen? Vul dan 

dit formulier in: https://nl.surveymonkey.com/r/WT8BLSH 

Graag het invulformulier uiterlijk maandag 30 mei invullen. Mochten er vragen of onduidelijkheden 

zijn, neem gerust contact op met Dianne  

 

 

Nationale Sport Week 

NOC NSF organiseert de Nationale 
Sportweek van 16 t/m 25 september 
2022. In heel Nederland organiseren 
gemeenten, sportbedrijven en 
sportclubs activiteiten om (nieuwe) 
sporters op een laagdrempelige wijze 
kennis te laten maken met sport en 
bewegen. Dit jaar doen wij vooral een 
beroep op jullie eigen organisatie, 

door bijvoorbeeld de club open te stellen voor iedereen om mensen in beweging krijgen. Of zelf iets te 
organiseren, wat past binnen jullie vereniging.  
Goed Bezig zal zich dit jaar vooral veel inzetten voor het WK volleybal voor vrouwen wat plaats zal 
vinden van 23 september tot en met 15 oktober.  
 
 

Jouw vereniging en gezondheid  

 
In de gemeente werken we met veel partijen aan 
het preventie- en Sportakkoord. Zo werken we 
samen aan gezonde inwoners van Oldebroek. 

De sportverenigingen met eigen sportlocaties 
hebben wij uitgenodigd om eens in gesprek te 
gaan over de thema’s: rookvrije gemeente, 
gezond gewicht en middelengebruik. 
Met OWIOS en VSCO’61 staan de gesprekken 
gepland. Wist u bijvoorbeeld dat uw sportpark per 
2025 volgens de wet rookvrij moet zijn? Wij ondersteunen u graag in de voorbereiding hiervan. 
 
Mocht u interesse hebben in een afspraak over een gezondheidsthema neem dan contact op met 
Krista Schakel, beleidsmedewerker Gezondheid of met team van Goed Bezig. 

https://nl.surveymonkey.com/r/WR3JDKN
https://nl.surveymonkey.com/r/WT8BLSH
mailto:dmensink@oldebroek.nl
mailto:kschakel@oldebroek.nl?subject=Even%20sparren%20over%20gezondheid


 

Laaggeletterdheid, hoe ga ik er mee 
om? 
De kans is groot dat je als sportaanbieder te 
maken hebt met laaggeletterden of mensen die 
niet goed Nederlands spreken. Denk aan 
laagopgeleiden, ouderen en migranten. Zij 
vinden het lastig om informatie over sporten en 
de club te begrijpen en toe te passen. Wil jij 
laaggeletterdheid herkennen en begrijpelijk 
communiceren? Deze tipkaart helpt je op weg 
met praktische tips!  
 
Tipkaart laaggeletterdheid in de sport (2022) – 
Kenniscentrum Sport en Bewegen 
 

 
 

Gelderland loves to move: stimuleringsbudget voor inclusief sporten 
 
Provincie Gelderland is partner van de EuroGames 2022 die in Nijmegen plaatsvinden. Met de 
Eurogames willen we samen sporten en bewegen nóg toegankelijker maken. 
Met het programma ‘Gelderland loves to move’ willen provincie Gelderland 
en gemeente Nijmegen sportaanbieders en gemeenten in de regio helpen 
om een sportomgeving en -sfeer te creëren waar iedereen zich welkom 
voelt en niemand wordt buitengesloten.  
Zo zetten we dit programma in aanloop naar de EuroGames in om het 
sportklimaat in Gelderland inclusief te maken. 
 
 

Subsidies  
 
Duurzame accommodatie 
Waar liggen voor verenigingen mogelijkheden voor het verduurzamen van de accommodatie? Hoe 
kun je energie besparen? Of ga je misschien wel je eigen energie opwekken? Er zijn tal van 
mogelijkheden om een duurzame toekomst tegemoet te gaan met jouw sportaccommodatie; wij 
geven je graag de handvatten. Tijdens de workshop bespreken we de mogelijkheden om jouw 
verenigingsaccommodatie te verduurzamen. Je krijgt inzicht in eventuele toepassingen van 
duurzaamheid, over mogelijkheden voor financiering én hoe jouw vereniging dit kan realiseren. Geef 
je op via: Opleiding - Sportopleidingen 

 Per provincie en gemeente zijn ook specifieke subsidies beschikbaar. Die zijn in veel gevallen 
te combineren met de BOSA-regeling. Kijk op: Sport NL Groen - Subsidies voor meer 
informatie. 

 

 
 
 
 
 

https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/kennisbank/publicaties/?tipkaart-laaggeletterdheid-in-de-sport&kb_id=26498&kb_q=
https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/kennisbank/publicaties/?tipkaart-laaggeletterdheid-in-de-sport&kb_id=26498&kb_q=
https://eurogames2022.eu/
https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/635-duurzame-accommodatie#msdynttrid=UG0QyrkqfCJIfgDDWgA4m3v4GYcuxeEDTBtR_kVo3_s
https://sportnlgroen.nl/sportnlgroen/subsidies


 

Bijzondere sportevenementen 
 22-06 t/m 26-06  European Company Sport Games, Arnhem 

 24-06 t/m 26-06  NK ‘s van het zwemmen, gymnastiek en boksen gecombineerd, 
   Rotterdam 

 27-07 t/m 30-07 Eurogames, Nijmegen 

 16-09 t/m 25-09 Nationale Sport Week 

 23-09 t/m 14-10 WK Volleybal, Oldebroek is gastgemeente van Thailand 
 

Voor al uw vragen rondom sport, bewegen, vereniging, inclusie of gezonde leefstijl,  

neem contact op met Ingrid Bijker van Goed Bezig Oldebroek. 

 

ibijker@oldebroek.nl             06 19 439 557 
 

Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur dan een mailtje naar Ingrid. 

mailto:ibijker@oldebroek.nl
http://us14.forward-to-friend.com/forward?u=88ba952b2d11ef0d79e75f43a&id=55fbb7dbdd&e=6d9bab25e2

