
MEMO – inzet buurtsportcoaches 2e kwartaal 2020 

 

Het werk van de buurtsportcoaches  kenmerkt zich door veel persoonlijk contact: samen met 
inwoners en netwerkpartners werken aan de positieve gezondheid van onze inwoners. Met de 
handen uit de mouwen en de voeten in de klei. De beperkende maatregelen in het kader van 
corona brachten een hoop creativiteit los bij buurtsportcoaches en hun partners. In het memo 
van dit tweede kwartaal een bloemlezing uit de activiteiten die in een wat aangepaste versie 
doorgang vonden. 

Bewegen met senioren 
 

Door de het coronavirus kwamen in één keer veel projecten stil te liggen. Om toch iets voor 
de (kwetsbare) ouderen te kunnen betekenen zijn we begonnen met beweegkwartieren. In 
navolging van andere gemeenten/landen zijn we gestart met sport op je balkon/tuin. Mensen 
kunnen niet meer samen komen in grote groepen, maar vanuit het eigen huis bewegen is 
natuurlijk wel mogelijk. We zijn gestart met het aanbieden van beweeglessen bij de 
seniorenbewoningen Everswolde in Zuidlaren. De mensen waren erg enthousiast. Daarna 
hebben we de lessen uitgebreid naar de Dobbenheerd en Mozaïek in Zuidlaren en naar de 
seniorenwoningen aan de Stoffer Holtjerweg in Eelde.  Wij staan op het grasveld en doen 
verschillende oefeningen ter verbetering van kracht, conditie en balans voor en de mensen 
kunnen vanuit hun eigen huis/balkon meedoen. Muziekje erbij. De mensen zijn blij met het 
aanbod. Inmiddels hebben we 40 lesjes gegeven. Wekelijks doen er gemiddeld 70 à 80 
senioren mee. Naast het bewegen is het ook een sociaal gebeuren. De afgelopen weken 
hebben de mensen weinig contact gehad met elkaar en na afloop wordt er overal weer even 
bij gekletst. Als waardering ontvingen wij een geborduurd schilderijtje van de bewoners van 
de Stoffer Holtjerweg, een mooie waardering voor het werk dat wij doen! 
 

 



 

 
 
 



100-velden voor Bewegend Leren 
In het vorige memo is al gemeld dat er in de coronatijd hard gewerkt is aan het realiseren van 
100-velden op schoolpleinen. Inmiddels zijn er 14 van deze velden gerealiseerd. De 100-
velden zijn bedoeld om Bewegend Leren aan te bieden. Om dit te ondersteunen hebben de 
buurtsportcoaches in samenwerking met diverse experts een document samengesteld met 
een mooi aanbod aan verschillend lesmaterialen op groepsniveau zodat de scholen nog 
makkelijker aan de slag kunnen met bewegend leren.  
 
 

.   
 
 

Verenigingsondersteuning 
Bij het opstarten van het buitensporten hebben de buurtsportcoaches veel vragen van 
verenigingen beantwoord en ze waar nodig doorverwezen naar de juiste plek of persoon 
binnen de gemeente zodat alles zo soepel mogelijk kon verlopen. Daarnaast zijn diverse 
verenigingen actief ondersteund bij het opstarten van het buitensporten. In de afgelopen 
periode ging het o.a. om FTC de Dobberieders, Cycling Buffels, Ritola Volleybal, RSG Zuidlaren 
en FGA. Het was mooi om te zien hoe creatief en enthousiast alle verenigingen en 
sportaanbieders dit hebben opgepakt. 
 

 
 



Daarnaast zijn de buurtsportcoaches aan de slag gegaan met de oproep van de regering aan 
sportaanbieders om hun trainingen ook aan te bieden aan niet-leden, zodat ieder kind toch 
kan sporten in deze coronatijd. Want zoals iedereen weet is beweging enorm belangrijk om 
gezond te blijven. 
Om alle kinderen te kunnen bereiken hebben de buurtsportcoaches de sportaanbieders de 
mogelijkheid gegeven om hun gratis aanbod voor niet-leden op de website van de gemeente 
aan te bieden bij Sportpret, www.tynaarlo.nl/sportpret. Men kon zich rechtstreeks aanmelden 
bij de vereniging of via Sportpret. En uiteraard hebben wij ook hier via de social media 
aandacht aan besteed. Dat heeft via Sportpret zo’n 18 aanmeldingen opgeleverd. Maar vanuit 
de verenigingsbronnen weten we dat er daarnaast nog veel meer kinderen extra hebben 
meegedaan aan sport bij de verenigingen, bv bij de voetbalvereniging. Dat is geweldig om te 
zien. 
 
En ook aan niet-gratis aanbod is gedacht; omdat veel 
verenigingen stil liggen in de zomer, heeft de buurtsportcoach 
samen met ZTC een zomerabonnement aangemaakt voor niet-
leden, om in de zomerperiode te blijven sporten.  Tot nu toe 
maken daar 50 mensen (zowel jeugd als volwassenen) gebruik 
van. 
 

 

 

 

Avond4daagse  
‘Ja super leuk. Mijn kids hebben hun medaille al ontvangen ze zijn 
erg blij en trots.’ 
(Reactie van een ouder op via social media) 

 
We hebben als buurtsportcoaches deelgenomen aan de alternatieve wandel4daagse, 4 of 5 
keer een avond wandelen. Dit hebben we elke dag gedeeld met filmpje op onze sociale media 
kanalen om op die manier kinderen en ouders te motiveren om ook op pad te gaan. 
https://www.youtube.com/watch?v=fXkN5HPLeZs 
 

Nationale Buitenspeeldag 
    ‘Geef die mannen een beker!’ 
    (Reactie van een ouder op de filmpjes) 

 
Woensdag 10 juni was de nationale buitenspeeldag. Elk jaar organiseren de 
buurtsportcoaches dit in de wijk met leuke spelletjes, in samenwerking met de 
buurtvereniging. Dit jaar ging dat anders, door zelf allerlei spelletjes voor te doen in een 
filmpje. De filmpjes zijn gedeeld via Facebook, Instagram en Buurtbrink. Met een ‘warming-
up’ op de dag ervoor. 
https://www.youtube.com/watch?v=8fHWtg979sw 
 

http://www.tynaarlo.nl/sportpret?fbclid=IwAR0sqbPdNzGS9DHf8RaWqrVHB5TDEvmosLpx24PimxKPNOLQ-1O06l42ZQg
https://www.youtube.com/watch?v=fXkN5HPLeZs
https://www.youtube.com/watch?v=8fHWtg979sw


Diabetes Wandelgroep 
Juist voor mensen met diabetes type 2 is beweging erg belangrijk. Met de deelnemers aan de 
diabetes wandelgroepen is de afgelopen periode wekelijks contact geweest. De 
buurtsportcoach stuurt via de groepsapp een mooie wandelroute door en de deelnemers 
gaan zelfstandig op pad en houden contact met de buurtsportcoach en met elkaar door ook 
berichten te plaatsen. Het samen wandelen is nu weer toegestaan, maar veel deelnemers zijn 
nog een beetje afwachtend. Het zijn mensen met diabetes, dus ze vallen wel onder de 
risicogroep. In Vries is de groep al wel weer van start gegaan. 
 

Sport maakt actief 
Afgelopen periode (februari – juni) hebben we op een bijzondere, maar toch effectieve 
manier Sport Maakt Actief kunnen draaien. Het sporten werd door de Fightgame Academy 
aangeboden via Zoom. De deelnemers konden zelfs i.p.v. 1x in de week sporten in de zaal zo 
vaak mee doen in de week als ze zelf wilden. Een mooie oplossing om toch in beweging te 
blijven en voor de deelnemers een stok achter de deur om nog iets van ritme te houden in 
hun week. Bijna alle deelnemers deden hier aan mee. 
Elke donderdagochtend van 10.00 – 11.15 uur was er via Zoom de workshop die normaliter op 
locatie na het sporten werd gegeven. In het begin wel even aftasten hoe dit zou gaan lopen, 
maar uiteindelijk hadden we veel interactie met de deelnemers en werkte dit ook goed.  
Hierbij werden alle deelnemers verplicht om mee te doen (waar mogelijk natuurlijk i.v.m. 
beschikbare laptops, maar die hadden ze gelukkig allemaal).  
Het was natuurlijk een rare, maar ook weer mooie periode. We bleven in contact, zorgden 
voor ritme en ontwikkeling van de deelnemers en konden gelukkig op deze manier Sport 
Maakt Actief blijven draaien en de resultaten waren daar ook naar: 
* Aantal deelnemers: 19 
* Aantal deelnemers richting vrijwilligerswerk: 3 
* Aantal deelnemers richting werk: 1 
* En verder hebben alle deelnemers zicht persoonlijk ontwikkeld: iedereen op zijn eigen 
tempo en manier, maar je ziet echt vooruitgang per persoon.  
 

Gezonde school ‘De Vijverstee’ loopt voor schoolfruit 
Op woensdag 24 juni hebben alle leerlingen van OBS de Vijverstee per klas deelgenomen aan 
de sponsorloop. Met deze loop is er geld opgehaald om het verkregen schoolfruit te 
financieren. De school was helaas uitgeloot voor het EU-Schoolfruit dit jaar maar heeft via 
‘Fruitvriendjes’ toch 20 weken lang 3 stuks fruit per week ontvangen. 1 Van de voorwaarden 
was wel dat er via activiteiten geld opgehaald moest worden om dit enigszins zelf te 
financieren.  
De leerlingen van groep 1/2 begonnen om 09.00 uur als eerste aan de sponsorloop, zij renden 
met de gehele klas een ronde over het schoolplein. Daarna was het achtereenvolgens de 
beurt aan groep 3, 4, 5/6, 7 en ten slotte groep 8. Onder aanmoedigingen van de 
groepsleerkracht, de vakleerkracht en de buurtsportcoach werd er op muziek enthousiast 
hardgelopen. Het opgehaalde bedrag zal worden overgemaakt naar Fruitvriendjes en op deze 
manier hebben de leerlingen zelf het verkregen fruit bij elkaar gerend.  



Beweeginspiratie via Social Media 
De buurtsportcoaches hebben in de Coronatijd vooral ingezet op Social Media, zoals Facebook 
en Instagram, maar ook veel geplaatst op de lokale website www.buurtbrink.nl voor de 
mensen die niets met Social Media hebben. Hierbij was voortdurend aandacht voor alle 
leeftijdsgroepen. Met name veel beweegtips, maar ook informatie over gezondheid/voeding 
is gedeeld. Ook hebben ze via de scholen en de TUVO beweegposters gestuurd met leuke tips, 
zodat deze niet alleen digitaal, maar ook fysiek uitgedeeld konden worden. We hebben alle 
leeftijden aangesproken in deze tijd. Alle buurtsportcoaches hebben zelf filmpjes opgenomen, 
en hebben daarnaast handig gebruik gemaakt van de filmpjes van stagiaire Beau voor (gericht 
op kinderen) en een scholier Joran Boers die met een project bezig is, genaamd ‘Energiek oud 
worden’ voor senioren. Daarnaast hebben ze ook filmpjes van verenigingen gedeeld. 
In totaal zijn er 130 berichten via Facebook en Instagram geplaatst in de periode van 3 
maanden tussen 16 maart t/m 16 juni. 
Het aantal volgers op Facebook op dit moment: 691. In een jaar tijd is dit van 538 met 153 
volgers gestegen. Dat is een stijging van 28,44%. Ons bereik is hierdoor mooi gegroeid. 
Opvallend is dat de filmpjes van de buurtsportcoaches zelf vaak meer bereik hebben dan 
andere. Op Instagram zijn op dit moment 150 volgers. We gaan ons hier verder in verdiepen 
om het bereik te laten groeien. 
 

 

http://www.buurtbrink.nl/

