NIEUWS OVER SPORT
EN CORONAVIRUS?
SCAN DE QR-CODE

Buiten sporten en bewegen
was nog nooit zó lekker!
De zomer komt eraan! Na wekenlange quarantaine
en noodgedwongen bewegen in de woonkamer of
tuin als gevolg van de coronamaatregelen kunnen
we weer samen naar buiten. Weliswaar is nog niet
alles 'normaal', en het is en blijft van groot belang
de adviezen en richtlijnen na te leven, maar het
begin is er. En nu ook de temperaturen stijgen,
is dit hét moment om naar buiten te gaan, om in
beweging te komen of te ontspannen. Helemaal
in de gemeente Groningen!

HAAL HET BESTE UIT JEZELF!
Groningen biedt namelijk een groot
en divers aanbod om buiten te sporten en te bewegen. Zo zijn er in de
gemeente honderden locaties met
openbare sportplekken waarvan het
overgrote deel gratis te gebruiken
is. Speelplaatsen voor kinderen,
Cruyff Courts, basketbalpleinen en
tennisbanen, faciliteiten om te skaten en ook perfecte locaties voor
een bootcamptraining of een pittige
workout. Of wat te denken van een

yogasessie in de buitenlucht,
zwemmen in open water of in één
van de overdekte of openlucht
zwembaden? Een gezond lichaam
en een gezonde geest!

BEWEGEN IS FIJN EN GEZOND
Het kan allemaal in Groningen en
dat is nu fijner dan ooit. Het idee
dat je weer lekker je hoofd leeg kan
maken door in het zonnetje te wandelen, fietsen of hardlopen, klinkt
toch als muziek in de oren?

Bovendien is sporten en bewegen
heel belangrijk voor de gezondheid.
Dat weten we natuurlijk allemaal,
zeker in deze bijzondere tijden.

teiten georganiseerd. Onder andere
door en via WIJ-teams, de buurtsportcoaches van Bslim en de vele
sportclubs en sportaanbieders.

SPORT050 DAAGT JE UIT
Daarom daagt Sport050 je uit om
naar buiten te gaan en in beweging
te komen. In vrijwel iedere wijk en
ieder dorp zijn er voldoende faciliteiten en sportplekken te vinden.
Daarnaast worden in de komende
zomermaanden diverse leuke activi-

DOE MEE!
Op www.sport050.nl vind je een
volledig overzicht van alle sportfaciliteiten, sportplekken en sportaanbieders bij jou in de buurt. De keuze is
enorm en dat is niet voor niets. De
gemeente Groningen profileert zich
graag als sportgemeente en moe-

digt haar sportende inwoners aan.
Doe dus ook mee. Het is bijna
zomer en dit is hét moment om in
beweging te komen. Het mag weer.
We kunnen weer samen buiten
sporten! Trek je wandelschoenen
aan, haal je racefiets uit de schuur
of je yogamat uit de kast en sport
lekker met ons mee! Maar houd je
aan de basisregels en houd 1,5
meter afstand tot elkaar.
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'We laten onze sportorganisaties niet vallen!'
Het is een bijzondere tijd waarin we leven. Waar we
als mensen graag contact hebben met elkaar, tijdens
het sporten, tijdens de derde helft maar ook in onze
maatschappij, worden we nu geacht zo weinig
mogelijk elkaar te ontmoeten en afstand tot elkaar te
houden. Veel sportvoorzieningen zijn nog gesloten
en dat is een hele vreemde gewaarwording.

V

oor sporters, sportverenigingen en sportclubs is het
vaak nu de tijd om weer
heerlijk buiten te kunnen sporten
met beter weer en te genieten van
de zonnestralen tijdens de wedstrijden. Of binnen te werken aan
je zomerfitheid in de sportschool.
Toch mag het even niet, of niet op
de manier zoals we dat gewend
zijn. Als gemeente laten wij onze
sportorganisaties in deze tijd niet
vallen. Blijf daarom ook je sportclub steunen en blijf lid.
Ook op de openbare plekken moeten we afstand houden om elkaar
te beschermen. Tegelijk zie ik om
mij heen dat er veel gewandeld en
gefietst wordt om fit te blijven. En
heel veel hardlopers die een rondje
Stadspark of Beijumerbos rennen
om de conditie op peil te houden.

Hoe dan ook, we mogen blij zijn
met de inrichting van onze omgeving. Dat is van grote invloed op het
beweeggedrag van mensen en in de
coronacrisis weten we dat meer dan
ooit te waarderen. En daarom durf
ik met zekerheid te stellen dat onze
openbare ruimte de grootste sporten beweegaccommodatie is. We
zagen al dat steeds meer mensen
gebruik maken van de openbare
ruimte om te sporten, spelen en
bewegen. En nu meer dan ooit.
Vanuit de gemeente Groningen blijven wij dan ook investeren in nieuwe
beweegplekken en initiatieven. Zo is
in maart een intentieverklaring
ondertekend om de haalbaarheid van
een skillspark voor mountainbikers in
Meerstad te onderzoeken. De plannen voor nieuwe beweegactiviteiten
rondom de Kardingerberg worden

steeds concreter. En binnenkort
wordt gestart met de realisatie van
een beweegplek in Ten Boer. Alle
beweegplekken in de openbare
ruimte zijn terug te vinden op de
website van Sport050.
Gelukkig worden de maatregelen
voor sport steeds ietsje soepeler
en hebben we meer mogelijkheden
om te bewegen.

Buitensportvoorzieningen zijn weer
open en er kan ook weer gezwommen worden in de binnenzwembaden.
Het seizoen van de openluchtzwembaden is ook weer gestart. Veel
mensen verheugden zich op het
kunnen zwemmen in de open lucht
en dat mag gelukkig weer. Houd
de website van Sport050 goed in
de gaten want daar lees je wat er
allemaal mogelijk is qua sporten.

In ieder geval wens ik jou persoonlijk veel gezondheid toe. Blijf in
beweging en houd jezelf fit!

KARDINGE
Ook bij Kardinge wordt een sporten beweegplek aangelegd. “Onderaan de bult. Die gaan we realiseren
in combinatie met het parcours voor
downhillbikers. Daarnaast krijgt ook
de skatebaan een upgrade. Op die
manier proberen we meerdere functies en sporten te integreren. Dat
gaat straks heel goed werken.”

Meerstad; met een uitdagend parcours, hoogteverschillen, haarspeldbochten en andere obstakels. Het
park is onderdeel van de ontwikkeling van het gebied tussen Driebond
en Meerstad. Begin maart hebben
de gemeente Groningen, Bureau
Meerstad en een groep mountainbikers een intentieverklaring ondertekend.

Bij het Alfa-college, op de locatie
aan de Kluiverboom in Lewenborg,
wordt eveneens gewerkt aan een
nieuwe sportplek. “Het Alfa-college
is bezig met de sportieve inrichting
van hun voorterrein. Vanuit de
gemeente Groningen leveren wij
daar ook een bijdrage aan. De
school gebruikt de plek om te sporten, maar buiten schooltijden is het
openbaar toegankelijk. De wijkbewoners kunnen er straks ook terecht.”

De volgende stap is het uitvoeren
van een haalbaarheidsonderzoek.
“Bij een positief resultaat hopen we
het skillspark in de loop van 2021 te
realiseren. Dat wordt echt iets bijzonders. Een aanwinst voor Meerstad én de hele gemeente. Daar
gaan we graag verder mee, ook in
andere wijken en buurten. Er zijn al
mooie plannen voor de Helpermaar,
we gaan aan de slag in Haren en
ook voor 2021 liggen er diverse aanvragen. Op die manier proberen we
nóg meer inwoners van Groningen
uit te dagen om meer buiten te
bewegen en te sporten.”

Vriendelijke groet,
Inge Jongman
Wethouder sport
gemeente Groningen

BEWEGEN IN DE OPENBARE RUIMTE

Nieuwe sport- en
beweegplekken in Ten Boer,
Kardinge en Meerstad
Op steeds meer plekken in de gemeente Groningen worden openbare sportplekken
gecreëerd. Ideaal om in je eigen buurt lekker te bewegen en op een sportieve
manier met elkaar in contact te komen. En dat werkt. Vandaar dat het aantal sporten beweegplekken dit jaar verder wordt uitgebreid. Onder andere in Ten Boer en bij
Kardinge. Bovendien gaat in Meerstad een nieuw skillspark verrijzen.

V

erantwoordelijk hiervoor is
het projectteam van de
gemeente Groningen dat zich
bezig houdt met de ontwikkeling en
aanleg van openbare sport- en
beweegplekken. Dit met het doel
om sport in de openbare ruimte te
stimuleren en inwoners van Groningen meer te laten bewegen.

PARTICIPATIE
“Wij hebben inmiddels veel mooie
plekken kunnen opleveren,” zegt
projectleider Ezra Schrijver. “Daarbij
kijken we goed waar de behoefte
ligt en betrekken ook buurt- en
wijkbewoners bij de plannen. Die
participatie is heel belangrijk. Dit
proberen we extra te activeren door
samen met onder andere de buurtsport-coaches van Huis voor de
Sport Groningen sportactiviteiten
te organiseren.”

GOED GEBRUIKT
De sport- en beweegplekken voorzien duidelijk in een behoefte. Zeker
in deze tijden. “Door de coronamaatregelen gaan mensen dichterbij huis op zoek naar manieren en
locaties om te sporten. En aange-

zien de sportaccommodaties nog
grotendeels gesloten zijn, worden
de openbare sportplekken nu extra
goed gebruikt. Dit stimuleert ook
weer andere mensen om in beweging te komen en zorgt voor verbinding. Een mooie ontwikkeling.”

UITBREIDING
Het aantal sport- en beweegplekken wordt dit jaar verder uitgebreid.
Zo wordt in de zomer een nieuwe
beweegplek in Ten Boer gerealiseerd, nabij de skeelerbaan. “Daar
komen allerlei faciliteiten om je fitheid te trainen. De locatie is perfect.
Goed bereikbaar, vlakbij een nieuw
te ontwikkelen kindcentrum en er
zitten allerlei verenigingen in de
buurt. Heel laagdrempelig dus en
ook geschikt om straks structureel
activiteiten te organiseren.”

SKILLSPARK
Nieuw én opvallend zijn de plannen
voor een mountainbike-skillspark in
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WERELDKAMPIOEN KICKBOKSEN SARÈL DE JONG

'Sport geeft mij een enorme bak energie'
Sarèl de Jong is een fenomeen in de vechtsportwereld. Amper zes jaar
geleden startte de
Meedhuizense met kickboksen. In eerste instantie
als conditietraining. Vervolgens ging het razendsnel. Inmiddels is 'The
Hunter', zoals haar bijnaam luidt, viervoudig
wereldkampioen in twee
gewichtsklassen. Daarnaast werd zij ook Europees kampioen én
Sporter van Jaar van de
provincie Groningen.

D

ie prestaties zijn niet alleen
te danken aan haar talent;
het is ook een kwestie van
hard werken. Sarèl traint twee keer
per dag, zes dagen in de week
onder leiding van trainer Denis van
der Giessen en zijn team. Doorgaans in Meedhuizen, afgewisseld
met trainingskampen in het buitenland. Pure topsport dus en wat dat
betreft ziet het leven van Sarèl er
nu heel anders dan een aantal
jaren geleden.

Foto ©Job IJlstra

SPORTPROMOTOR
Door haar prestaties is Sarèl uitgegroeid tot een boegbeeld van het
kickboksen in Nederland. Vanuit die
rol probeert zij ook 'haar' sport te
promoten. Zo geeft zij bijvoorbeeld
trainingen aan kinderen van Gro-

verschoven of afgelast. En ook de
World Games die dit jaar in Engeland zouden worden gehouden,
zijn verplaatst naar 2021. Het kwalificatietoernooi in oktober is nog
wel blijven staan, zij het onder
voorbehoud.”
“Natuurlijk heeft dat invloed. Ik had
een aantal doelen gesteld en als
die wegvallen, heeft dat invloed op
je trainingen. Ik heb mij de eerste
dagen ook wel eens afgevraagd:
waar werk je voor en waarom zou
ik mij iedere dag afbeulen? Toen
zijn we begonnen met het bijstellen van doelen. Ik train nu bijvoorbeeld meer op snelheid en werk
ook aan verbeterpunten op andere
vlakken. Dat maakt mij uiteindelijk
een betere kickbokser, daar haal ik
veel motivatie uit.”

HARD
“Toen sportte ik vooral voor de lol,”
zegt Sarèl. “Als kind deed ik eerst
aan paardrijden en ik heb tot mijn
zeventiende gevoetbald. Om mijn
conditie te verbeteren en sterker te
worden, ben ik gaan kickboksen.
Eerst een keer in de week, maar
dat werd al snel meer. Het was
helemaal mijn ding en ik kon al
mijn energie kwijt.”
In december 2014 stapte Sarèl
voor het eerst de ring in voor een
wedstrijd en daarna ging het hard.
In 2016 behaalde zij al brons op het
Europees Kampioenschap, twee
jaar later volgde de eerste wereldtitel. Inmiddels staan er vier wereldtitels in twee gewichtsklassen
achter haar naam. Bij het laatste
titelgevecht, in november 2019, zag
een volgepakt en enthousiast MartiniPlaza hoe 'The Hunter' haar
Noorse tegenstander volledig kansloos liet. Meedhuizen ging
opnieuw de wereld over.

ningse scholen en het AZC en is
ook sportpromotor van Groningen.
Tijdens de Nationale Sportweek in
2019 was Sarèl dan ook aanwezig
om een demonstratietraining en
een clinic te verzorgen.
“Superleuk om te doen, helemaal
omdat het echt aanstekelijk werkt.
Voor veel mensen is zo'n clinic vaak
een eerste kennismaking met kickboksen en dan zijn ze meestal verrast hoe divers de sport is.
Lichaamsbeheersing, concentratie,
techniek, stabiliteit, intensiviteit;
alles zit erin. Kickboksen is dan ook
heel goed voor je lichaam en geest.
In dat opzicht is het ook een ideale
work-out waar je een enorme bak
energie van krijgt. In deze tijden van
corona is dat zelfs extra lekker.”

MOTIVATIE
De maatregelen die worden genomen om de coronapandemie in te
dammen, raken ook de carrière van
Sarèl. “Al mijn titelwedstrijden zijn

BUITEN TRAINEN
Een leuk feit is dat Sarèl in deze
periode ook regelmatig in de buitenlucht traint. “Vooral om aan de conditie te werken. Daarmee leggen
we een basis voor mijn wedstrijden
in het najaar, zoals de kwalificatie
voor de World Games. Dan moet ik
fit en scherp zijn, daarvoor zijn we
nu alweer aan het opbouwen. En
aangezien we voorlopig niet in het
buitenland kunnen trainen, doen we
een aantal dingen nu gewoon in de
tuin in Meedhuizen. Nu het lekker
weer is, kan dat ook prima.”

MEER SPORTPROMOTORS
ZIEN? SCAN DE QR-CODE

'Pak je fiets,
ga hardlopen
of wandelen'
Als topsporter traint Sarèl zes
dagen in de week. Van deze
trainingen post zij regelmatig foto's op haar
Instagram-account.
Ook deelt Sarèl als
sportambassadeur
vrijwel dagelijks een
workout.

BEWEEGTIPS VAN SARÈL DE JONG

D

oor de coronacrisis zitten veel mensen thuis, clubs en sportaccommodaties waren gesloten en sporten is dan lastig. Vandaar
dat ik een aantal homeworkouts op Insta heb gedaan om te laten
zien wat je allemaal kunt doen om in beweging te blijven. Daar heb ik
echt heel veel leuke reacties op gekregen.”
“Ik snap dat ook wel. Als je normaal gesproken op een club traint, heb
je een coach of trainer. Nu moet je je zelf motiveren. Dat is best lastig.
Maar als je het samen met mij kunt doen, ook al is het online, wordt
het toch iets gemakkelijker. Heel leuk is dat ik laatst ook een online clinic heb gegeven. Via Zoom aan een jeugdvoetbalteam van NEC Delfzijl.
Toen stonden al die spelertjes in hun eigen slaapkamer mijn oefeningen
na te doen en lekker te sporten. Superleuk!”

VOLDAAN GEVOEL
Inmiddels zijn er weer wat meer mogelijkheden om op de clubs te
sporten; wel met een aantal beperkingen. Maar nog niet iedereen kan
er terecht. “Toch is het belangrijk om in beweging te blijven. Vooral buiten,” vindt Sarèl. “Dat kan ook heel gemakkelijk. Ook als je thuis werkt.
Pak na je werk gewoon je fiets, ga wandelen of hardlopen. Daar krijg je
ook energie van en het voelt goed. Vooral ook na het sporten. En als je
dan met een voldaan gevoel op de bank ploft, voelt dat echt als een
beloning. Ook voor mij. Ik krijg van sport een gelukkig gevoel. Ik kan
mijn energie kwijt en word er vooral heel blij van. Zo lekker.”

Noorderhaven 1033
9712 VR Groningen
Tel.: 06-10838851
Email: destucadoorvandervelde@gmail.com
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MEER GEZONDE JAREN

Samen op naar
meer gezonde jaren
Bewegen is gezond, dat weten we allemaal. Maar het
kan ook leuk zijn! Met die insteek zet Healthy Ageing
Network Northern Netherlands (HANNN), zich in
voor Meer Gezonde Jaren. De gezondste coalitie van
Nederland daagt daarom iedereen uit om mee te
doen en samen te bouwen aan een gezonde regio.

aniëlle Bekkering is aanvoerder van deze uitdaging. De
vijfvoudig Nederlands Kampioen marathonschaatsen
is als programmamanager van
de Gezonde Beweging betrokken
bij tal van activiteiten om zoveel
mogelijk mensen in NoordNederland in beweging te krijgen.
Van jong tot oud.

D

LEKKER BEWEGEN
Als oud-topsporter kent Daniëlle
als geen ander de gezonde waarde
van sport en beweging. “Het heeft
een positieve invloed op je brein,
fysiek en totale welbevinden. Daarvoor hoef je echt geen halve marathon of triathlon te voltooien. Het
gaat vooral om lekker bewegen en
je goed voelen. Dat hoeft voor niemand een zware opgave te zijn,
maar om echt de vertaalslag te

maken is soms een ander verhaal.
Daarom maken wij het vooral
gemakkelijk en helpen graag om
gezonde keuzes te maken en handvatten te geven hoe je dat kunt
doen.

DUWTJE IN DE RUG
Dit gebeurt onder andere met handige tips en adviezen, leuke challenges en een app waarmee je alles
kunt bijhouden. “Daarnaast doen
we ook tests, geven leefstijladvies,
we organiseren activiteiten, wandelingen, online events; alles vanuit
een positieve benadering. En ook
als je een duwtje in de rug nodig
hebt, kun je bij ons aankloppen.
Iedereen kan dus bij ons terecht.”
GEZOND OUD WORDEN
De tips en adviezen zijn onder meer
te vinden op www.meergezondejaren.nl. Deze naam is overigens

treffend gekozen. “Iedereen wil
graag gezond zijn en fit blijven, ook
op oudere leeftijd. Oud worden is
niet zo'n kunst, maar gezond oud
zijn wil graag iedereen. Het gaat
dus letterlijk om meer gezonde
jaren. Ook als je jong bent. Er zit
namelijk een verschil in de gezondheid die mensen ervaren en de
werkelijke gezondheid.”

HUISKAMER
Om alle mensen in Noord-Nederland aan te zetten tot meer
gezonde jaren gaan Daniëlle en
haar team letterlijk de straat op. Bijvoorbeeld met de mobiele gezonde
huiskamer of met Meer Gezonde
Radio vanaf locatie. “We komen
overal en je kunt gewoon binnenstappen voor advies. Heel laag-

BEDRIJVEN
Meer Gezonde Jaren richt zich niet
alleen op individuen; ook bedrijven
kunnen meedoen. Bijvoorbeeld
door Wefitter doelen te stellen en
werknemers te stimuleren om
samen aan een betere conditie te
bouwen. “Daarvoor hebben we
allerlei leuke activiteiten én bieden
CHALLENGES
graag ondersteuning met een lezing
Een leuk feit is dat de deelnemers
of een clinic. Dat werkt heel goed
hun beweegactiviteit ook kunnen
registreren op www.hannn.wefiten geeft ook nog eens energie.
ter.com. “Daarmee verdien je badges Want als je een hele dag 'veel aan
waarmee je korting krijgt op healthy
de kop' hebt gehad, is een rondje
smoothies en meer! Ook kun je de
lopen of een stukje fietsen een idecompetitie aangaan met je vrienaal recept om even te resetten. En
den, familie, collega's. En omdat je
door de frisse lucht kom je altijd
via het platform 'connect' met
beter weer terug!”
andere deelnemers, kun je elkaar
stimuleren, uitdagen én een steunKijk voor meer informatie op
tje in de rug geven.”
www.meergezondejaren.nl.

drempelig dus en met een soort
'stoplichtsysteem' heb je meteen
ook inzicht in wat je kunt doen om
aan je gezondheid te werken. Dat
kan heel eenvoudig; iedere dag een
blokje wandelen is al een goed
begin.”

VOEDINGSDESKUNDIGE MARTINE BOS

'Je hebt nu de kans iets nieuws te proberen'
Door de coronacrisis zijn veel mensen 'gedwongen' thuis te werken en ook in
groepsverband sporten is (nog) niet voor iedereen mogelijk. We zitten dus meer
binnen en dat is niet altijd bevorderlijk voor een gezonde leefstijl. Helemaal als
het ook nog eens leidt tot extra 'coronakilo's'. Daarom vroegen
we voedingsexpert Martine Bos naar handige tips om straks
toch weer fit de zomer in te gaan.

artine Bos is diëtist, leefstijlcoach en manager van
Previtas Nederland en is als
hoofdinstructeur praktijkonderwijs
verbonden aan de Academie voor
Gezondheidsstudies van de Hanzehogeschool Groningen. Op de
Hanze is zij eveneens betrokken bij
de modules multidisciplinaire
coaching voor sporters, waarbij
wordt samengewerkt met de opleiding fysiotherapie.

M

KANS
Martine weet dat het in deze tijden
voor veel Groningers best lastig is
om voldoende te bewegen en
gezond eten. Toch is het wel van
belang daar voldoende aandacht
aan te besteden. “Zeker nu. En als
je beseft wat een ongezonde leefstijl allemaal met zich mee kan

brengen, dan heb je nu de kans om
te veranderen of iets nieuws te proberen. Dat hoeft niet rigoureus of
met grote stappen. Kleine veranderingen helpen, ook in je eetpatroon.”

ENERGIEGEBRUIK
Het aanpassen van het eetpatroon kan heel eenvoudig.
“Als je minder beweegt,
omdat je bijvoorbeeld
thuis werkt, ligt je energiegebruik een stukje
lager. Dit betekent ook
dat je minder 'brandstof' nodig hebt. Handig is dus om je
maaltijden iets kleiner te maken. Dus
waar je normaal
gesproken bijvoorFoto: Previtas

beeld vier boterhammen eet, kun je
er nu drie of twee nemen. Waar ook
veel winst te behalen valt is op de
tussendoortjes. Dit geldt ook voor
de zogenaamde 'gezonde' reepjes.
Laat die nu even links liggen.”

WERKT ECHT!
Een goede tip is om structuur en
ritme in de dag te houden. “Ook als
je thuis werkt. “Daarmee volg je je
biologische klok waardoor je ook
sterker bent om verleidingen te
weerstaan die in je kast liggen. En
probeer 's ochtends alvast de dingen klaar te zetten die je normaal
gesproken meeneemt naar je werk.
Dus je lunch, je bakje fruit en leg
een banaan op je bureau. Dit
'mealpreppen' werkt echt.”
TIJD
Daarnaast biedt thuiswerken ook
een kans eens iets anders klaar te
maken voor de lunch. “Ga in plaats
van de standaard boterhammen bijvoorbeeld eens voor een salade of
een omelet met groente. Daar zitten minder calorieën in en het is
gemakkelijk te bereiden. Zeker als
je thuis werkt, heb je daar nu meer
tijd voor. En door te variëren, wordt

zo'n lunch ook een leuk moment
van de dag.”

JONGEREN
Dit geldt ook voor jongeren. “Wat ik
veel van jongeren hoor, is dat ze op
social media allerlei fitgirls en topbloggers volgen die de meest fantastische maaltijden bereiden. Maar
als jij naar school gaat en een druk
sport- en sociaal leven hebt, dan is
er weinig tijd om dat superfood
klaar te maken. Die tijd is er nu wel
en dat biedt ook kansen om te
variëren in maaltijden en iets
nieuws uit te proberen.”
BEWEGEN
Wat betreft bewegen is de tip van
Martine om lekker naar buiten te
gaan. “De openbare sportplekken in
Groningen bieden veel mogelijkheden. Daar wordt ook veel gebruik
van gemaakt. Overdag kun je ook
het een en ander combineren. Bijvoorbeeld door een lunchwandeling
te maken. Of ga een stukje wandelen tijdens het bellen. Een telefonisch overleg hoef je niet altijd op je
bureaustoel doen. Er zijn dus heel
veel gemakkelijke manieren om in
beweging te blijven.”
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Zwemmen in
Groningen
Door de coronamaatregelen moesten ook de
zwembaden in Groningen de deuren sluiten.
Inmiddels is dat weer voorbij. De binnenbaden zijn
weer open voor banenzwemmen en groepslessen.
Weliswaar nog met een aantal richtlijnen, maar we
kunnen weer zwemmen! Buitenzwemmers kunnen
weer terecht in o.a. Openluchtbad de Papiermolen.
Maar let op! Je moet wel vooraf reserveren.

M

et de stijgende temperaturen is dit nu extra aantrekkelijk. Lekker dichtbij huis
ontspannen, genieten of sportief
relaxen. Dit kan perfect in de openbare zwembaden in Groningen. Of
neem een duik in één van de
meren of plassen in de gemeente.
Toegegeven; Het Zilvermeer of

DE PAPIERMOLEN
De Papiermolen is hét openluchtbad van de stad Groningen. Dit
mooie en ruim opgezette bad
biedt zomers zwemplezier voor
jong en oud! Het rijksmonument
heeft maar liefst 5 zwembaden én
een grote zonneweide. Daarnaast
is er een tribune waar je kunt zonnen en genieten van het uitzicht
over de zwembaden.
Door de diverse zwembaden kan

Ruskenveense Plas is geen Côte
d'Azur. Maar op een kwartiertje
fietsen van de Grote Markt ben je
er wél even helemaal uit.

ZWEMLOCATIES
In de gemeente Groningen zijn er
diverse locaties waar je kunt zwemmen. Het Helperzwembad, Natuur-

iedereen op een veilige en prettige
manier zwemmen in De Papiermolen. Kinderen kunnen zich heerlijk uitleven in twee aparte baden
met speelobjecten. In het 50
meter bad kun je perfect baantjes
zwemmen en ook de 3 duikplanken en een 35 meter lange glijbaan bieden een mooie uitdaging.
En op de grote speel- & zonneweide is het heerlijk toeven in de
zon! Het zwembad is het gehele

bad Engelbert, Openluchtbad De
Papiermolen, Openluchtbad Hoogkerk, Openluchtbad de Blinkerd,
Zwembad BEA, Zwembad Kardinge, Zwembad Scharlakenhof en
Zwembad de Parrel. Op
www.sport050.nl vind je een volledig overzicht en informatie over
openingstijden en tarieven.

seizoen door verwarmd, dus ook
met kouder weer kun je heerlijk
zwemmen. Alleen banen zwemmers kunnen vanaf 8 juni weer
terecht in De Papiermolen, er
wordt alles aan gedaan om dat
voor recreatieve zwemmers ook
zo snel mogelijk te maken. Maar
let op! Je moet ook daar wel
vooraf reserveren. Meer informatie vind je op www.sport050.nl.

Aquasporten
Wil je op een leuke manier actief aan je conditie werken? Kom dan
Aquasporten in een van de Groninger zwembaden! Er zijn
verschillende groepslessen en zeer diverse vormen van aquasport.
Het fijne van sporten in het water is dat iedereen kan meedoen;
ongeacht leeftijd en conditie.

E

r worden veel verschillende soorten
aquasport aangeboden in de zwembaden. Met FloatFit sta je op een drijvende mat en werk je onder meer aan
impact, conditie, balans en corestabilitateit.
AquaRobics is in borstdiep water en verbetert
naast je conditie ook je spierkracht. Om mee
te doen aan één van de activiteiten, moet je
vooraf reserveren!

CONDITIE EN COÖRDINATIE
AquaJogging is in dieper water, met een
foamgordel, en is goed voor kracht, conditie
en coördinatie. AquaJogging is ook uitstekend

te volgen voor vrouwen die in verwachting
zijn of mensen met rugproblemen. Je kunt
dan ook meedoen aan het ZwangerZwemmen. De echte fanatiekelingen kunnen meedoen aan de AquaBootcamp. Een heuse
powertraining met diverse materialen in en
rond het 25 meterbad. Als je van afwisseling
houdt, dan is AquaVaria wat voor jou. Iedere
les is er een andere aquasport zoals AquaJogging, AquaRobics of AquaBootcamp.
Voor meer informatie over aquasporten en de
mogelijkheden in coronatijd kijk je op
www.sport050.nl

NATUURBAD
ENGELBERT
Een prachtig natuurbad, zoals in
Engelbert, is op nog maar weinig plaatsen te vinden. In Engelbert kun je nog heerlijk genieten
van de ouderwetse sfeer van
een openlucht zwembad.
Behalve zwemmen kun je ook
zeilen en surfen op de Engelberter Plas.
Natuurbad Engelbert heeft voor
de jongste bezoekers een afgebakend, ondiep zwemgedeelte
met kleuterstrand en speelattributen. In het diepere gedeelte
van het natuurbad ligt een vlot;
een houten eilandje, dat middenin het bad dobbert. Meer ervaren zwemmers kunnen
gebruikmaken van de beroemde

FIFTYFIT
Bij gezond ouder worden hoort bewegen.
Wie regelmatig beweegt, blijft langer
mobiel. Een bij uitstek geschikte vorm van
bewegen is zwemmen. Door de
opwaartse druk van het water is belasting
minimaal en de kans op blessures daardoor klein. Je kunt kiezen uit recreatief
zwemmen of meedoen met één van de
groepslessen.
Tijdens de groepslessen geeft een instructeur oefenvormen ter bevordering van een
soepel lichaam en de coördinatie. Er zijn
verschillende groepslessen en je kunt zelf
bepalen waar je aan mee wilt doen. Je
kunt kiezen uit AquaRobics, AquaJogging,
rek- en strekoefeningen en recreatief
zwemmen. En het zwemmen is het
mogelijk om gezellig samen een kopje
koffie te drinken.

ZWEMLESSEN
Zwemles is belangrijk voor je kind, zeker
in een waterrijk land als Nederland. Na het
behalen van een zwemdiploma is je kind
veilig in verschillende situaties in- en rond
het water. In de gemeente Groningen bieden we geen schoolzwemmen meer aan.
Als ouder moet je dus zelf zorgen dat je
kind zwemles krijgt.
Er zijn in Groningen verschillende zwemlesaanbieders, zoals verenigingen, zwembaden en zwemscholen. Als je moeite
hebt om dit zelf te betalen is er een

duiktoren van maar liefst 5
meter hoog, waar op verschillende hoogtes duikplanken zijn
aangebracht. Voor het zonnebaden zijn er diverse zonneweides. Meer informatie vind je op
www.sport050.nl.

DE BLINKERD
De Blinkerd is een gezellig
openluchtbad in Ten Boer en is
in beheer van Stichting BES.
Hier kun je ontspannen baantjes
trekken in het 25-meterbad. Kinderen kunnen hun hart ophalen
in het recreatiebad, losgaan op
de 35 meter lange glijbaan of
zich uitleven op de duikplanken.
Speciaal voor de allerkleinste
bezoekers is er een peuterbad.
Meer informatie vind je op
www.sport050.nl.

mogelijkheid om via stichting Leergeld
hulp te krijgen. Je kunt een vergoeding
krijgen voor het A en B diploma. De leeftijdseis hiervoor is 6 jaar.
Op www.sport050.nl vind je meer informatie en een overzicht van de verschillende zwemlesaanbieders in de
gemeente Groningen.

ZWEMAANBOD IN GRONINGEN
Lekker actief bezig zijn bij aquasporten of
samen met je kind zwemmen? Dat kan
allemaal in een groepsles bij één van de
gemeentelijke zwembaden. Je kunt
gewoon een keer meedoen om te proberen, maar wel vooraf reserveren.
We hebben de groepslessen ingedeeld in
5 groepen: AquaSport, AquaTech, Ouder
en KindZwemmen, FiftyFit en ZwangerZwemmen. Binnen AquaSport, AquaTech
en Ouder en KindZwemmen hebben we
nog verschillende lessen. Kijk voor meer
informatie over het zwemaanbod in Groningen en de mogelijkheden in coronatijd
op www.sport050.nl.

BENIEUWD WAAR JE KUNT
ZWEMMEN? SCAN DE QR-CODE
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Wandel je fit
door Groningen

MEER SPORTAANBIEDERS
ZIEN? SCAN DE QR-CODE

Sylvia Taal startte een aantal jaren geleden met
wekelijkse wandeltochten, op de donderdagmiddag
vanaf de Grote Markt in Groningen. Sindsdien lopen
de nodige Stadjers graag mee voor een sportieve
tocht door en rond de Stad. Voor het plezier, om in
beweging te blijven en ook om nieuwe plekken en
routes te ontdekken.

D

it initiatief staat bekend
onder de naam 'Wandel je
fit door Groningen'. En het
leuke is dat iedereen kan meedoen. “We zijn geen club of vereniging, maar gewoon mensen die
graag en in een lekker tempo wandelen,” zegt Sylvia. “Ik sta iedere
donderdag om 13:00 uur op de
Grote Markt en een half uurtje
later, als het carillon van de
Martinitoren heeft gespeeld, gaan
we op pad.”

OPROEPJE
Sylvia begon ruim vijf jaar geleden
met de tochten. In eerste instantie
in haar woonplaats Assen. “Ik wandel zelf heel graag, maar met

VERRASSENDE PLEKKEN
De wandeltochten hebben een
lengte van 9-11 kilometer via
diverse routes door en rond de
Stad. “Ik heb inmiddels 18 verschillende routes uitgestippeld. We
komen op heel verrassende plekken als ook in 'groene gebieden'.
Tijdens het wandelen zie je veel
en zelfs mensen die al 50 jaar in
Groningen wonen, ontdekken
nieuwe plekken of mooie paadjes.
Dat maakt het extra leuk.”

meerdere mensen is natuurlijk leuker. Vandaar dat ik een oproepje
heb gedaan om iedere week te
gaan wandelen. In het begin kwam
er niemand, maar uiteindelijk is
het gaan lopen. Op een gegeven
moment kwamen er zelfs mensen
uit Groningen die al snel het verzoek deden of we dit ook niet in
de Stad konden doen. Daar zijn we
dus mee gestart.”

GOED GEVOEL
Sindsdien wordt er iedere donderdagmiddag gewandeld, met de
Grote Markt als start- en eindpunt.
“Soms zijn we met een paar mensen, de andere keer hebben we
een grote groep. Mannen en vrou-

Door de coronamaatregelen stonden de wekelijkse tochten even op
een iets lager pitje. “Toch werd er
nog wel gewandeld, maar dan in
kleine groepjes. Mensen hebben
ook echt zin om te bewegen. Dus
nu het weer mag, zijn we weer
bezig. Iedere donderdagmiddag
vanaf de Grote Markt om je lekker
fit te wandelen door Groningen.”

Foto: Wandel je Fit

wen van diverse leeftijden. Sommigen oefenen voor de Vierdaagse,
anderen willen meer bewegen of
even het hoofd leegmaken en

nieuwe energie opdoen. Wandelen
is daar heel geschikt voor. Je wordt
er blij van en het geeft een heel
goed gevoel.”

Kijk voor meer informatie over
Wandel je fit door Groningen
en voor meer aanbieders van
wandelen op: www.sport050.nl

GLTB WEER VOLOP IN ACTIE

Iedereen wil
tennissen!

Foto: GLTB

Na enkele maanden van gedwongen sluiting bruist het
weer als vanouds bij GLTB. De grootste tennisvereniging
van Groningen opende eind april weer de banen van het
prachtige tennispark Vorenkamp. In eerste instantie alleen
voor jeugdleden, maar sinds mei zijn alle leden weer
actief. Weliswaar nog met een aantal coronarichtlijnen,
maar er wordt volop getennist.

H

eerlijk om weer te kunnen
spelen,” zegt Jelmer Spiekstra, voorzitter van GLTB.
“Iedere keer als ik op het park kom,
is het genieten. Niet alleen van het
enthousiasme en het plezier, maar
door de manier waarop iedereen
zich in deze bijzondere tijd inzet.
Toen duidelijk werd dat we weer
open mochten, is er door heel veel
mensen enorm veel werk verzet
om het park 'coronaproof' te
maken.”

geplaatst, extra dispensers met
ontsmettingsmiddelen geïnstalleerd en tal van andere voorzieningen getroffen. “Dat is ook
noodzakelijk. Wij hebben bijna 1400
leden, van wie 400 jeugdleden, en
iedereen moet op een veilige
manier kunnen tennissen. Daar zijn
we in geslaagd. Er wordt weer
volop gespeeld, zij het met een
aantal richtlijnen. Zo moeten banen
vooraf worden gereserveerd en is
het theehuis tot juli nog gesloten.”

CORONAWERKGROEP
GLTB ging daarbij niet over een
nacht ijs. Onder leiding van een
coronawerkgroep zijn er looproutes
aangebracht, plexiglazen schotten

21 BANEN
Dankzij de maatregelen worden de
tennisbanen van GLTB intensief
gebruikt. Op Park Vorenkamp aan
de Savornin Lohmanlaan liggen in

totaal 21 banen. Daarvan zijn 14
van GLTB en 7 van Cream Crackers. “En op alle banen wordt nu
van 's ochtends vroeg tot 's avonds
laat gespeeld. Daarnaast zijn ook
de lessen van Tennisschool Smashing weer begonnen en de trainingen opnieuw gestart.”
COMPETITIES
Door de coronapandemie zijn echter wel de competities en de toernooien in het water gevallen. Voor
veel tennissers hét hoogtepunt van
het seizoen, zeker ook bij GLTB.
“De KNLTB bekijkt nu de mogelijkheid om de competities te verschuiven. Dit geldt helaas niet voor
toernooien, die zijn pas per 1 september toegestaan. Dit betekent
ook dat we een streep moeten zet-

ten door het GLTB Open. Dat is
heel spijtig. Het GLTB Open is een
van de grootste toernooien van
Groningen én ongekend gezellig.
Daar moeten we dus een extra jaar
op wachten.”
IEDEREEN WIL TENNISSEN
Tegenover deze tegenvaller staat
een bijzonder pluspunt. Een mooie
ontwikkeling is namelijk dat er bij
GLTB sprake is van een forse toename van nieuwe leden. “De laatste
weken stromen de aanmeldingen
binnen. Jeugd, senioren; het lijkt
alsof iedereen wil tennissen. Daar
is ook wel een verklaring voor. Door
de onderlinge afstand is tennis
natuurlijk heel 'coronaproof' en
daarnaast ben je lekker in de buitenlucht aan het sporten. En zeker

met deze temperaturen is daar veel
behoefte aan. Bovendien is tennis
voor alle leeftijden.”
LEKKER SPORTEN
Ook bij GLTB merken ze dus dat
veel Groningers weer actief willen
worden. “Door de coronamaatregelen heeft iedereen lang binnen
moeten zitten en dat was best een
gekke gewaarwording. Nu het weer
kan, is het daarom extra lekker om
te sporten. Soms nog met een aantal aanpassingen, maar het mag
weer. Ook bij ons; mede dankzij de
inzet van heel veel vrijwilligers.
Heerlijk om weer te tennissen!”
Kijk voor meer informatie over
GLTB en voor meer aanbieders van
tennis op: www.sport050.nl
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Samen sporten is nog leuker!

Foto: Jeugdfonds

J

e wilt graag sporten maar liever niet alleen. Gewoon voor de
gezelligheid, om je conditie te verbeteren of om je voor te bereiden op een grotere sportieve prestatie. Alleen sporten kan prima,
maar samen sporten is veel leuker. Vind een sportmaatje op
www.sportpartner.com/nl.
De website www.sportpartner.com/nl biedt de mogelijkheid om een
gratis profiel aan te maken en rond te kijken op deze site. Bij een gratis
profiel kun je echter niet reageren op bestaande profielen. Wanneer je
een upgrade doet naar een betaald profiel kun je berichten naar andere
sporters sturen en kun je benaderd worden door anderen. Er zijn ook
gratis platformen zoals Facebook waar je je sportmaatje kunt vinden.

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur helpt

S

porten is ontzettend gezond
en goed voor de ontwikkeling
van een kind. Daarnaast is
sporten natuurlijk ook hartstikke
leuk! Ieder kind moet de mogelijkheid hebben om te kunnen sporten.
Helaas is het niet voor ieder gezin
mogelijk de sport van het kind te
financieren. Het Jeugdfonds Sport
en Cultuur is bestemd voor kinderen
van 4 tot en met 17 jaar die om
financiële redenen geen lid kunnen
zijn van een sportvereniging

Stichting Leergeld: alle
kinderen mogen meedoen

I

n Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen
kunnen om financiële redenen
niet meedoen aan activiteiten die
voor hun leeftijdsgenootjes heel
normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk
aan de zijlijn. Stichting Leergeld wil
deze kinderen mee laten doen!
Stichting Leergeld biedt kansen aan
kinderen in de leeftijd van 4 tot 18
jaar om te kunnen deelnemen aan
binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het kan hierbij gaan om activiteiten op het gebied van onderwijs,
sport, cultuur of welzijn. Zoals
schoolreisjes, muziekles of het lidmaatschap van een sport- of scou-

E

Het Volwassenenfonds Sport &
Cultuur is sinds januari 2020 actief
in Nederland. Het Volwassenenfonds is een initiatief ontstaan uit
én met steun van de landelijke
alliantie 'Sporten en bewegen
voor iedereen'.

INTERMEDIAIR
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur
maakt het mogelijk dat kinderen en
jongeren uit gezinnen met weinig
geld, toch lid kunnen worden van

tingvereniging. Leergeld biedt deze
kinderen een springplank, waardoor
zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde
krijgen.
In totaal zijn er 108 lokale Leergeld
stichtingen, waaronder ook in Groningen. Bij Leergeld Groningen kan
financiële ondersteuning worden
aangevraagd, voor bijvoorbeeld
schoolkosten, de contributie van
een (sport)vereniging of voor zwemles. Als een aanvraag wordt goedgekeurd, wordt het bedrag direct
overgemaakt aan de betreffende
organisatie. Kijk voor meer informatie op www.leergeld.nl/groningen.

Nieuw! Volwassenenfonds
Sport & Cultuur
en miljoen mensen in Nederland heeft geen geld om deel
te nemen aan sport of culturele
activiteiten. Het Volwassenenfonds
gelooft dat dit juist belangrijke ingrediënten zijn voor een gelukkig leven.
Sport en cultuur is leuk, gezond én
goed voor de sociale samenhang en
contacten. Daarom willen we dit
voor iedereen toegankelijk maken.
Ook in Groningen.

Het Jeugdfonds Sport maakt het
mogelijk dat kinderen en jongeren
uit gezinnen met weinig geld, toch
lid kunnen worden van een sport-

club. Het fonds betaalt de contributie (of een deel daarvan) rechtstreeks bij de sportvereniging. Want
meedoen geeft meer kansen.
In het afgelopen jaar werden in de
provincie Groningen via het Jeugdfonds Sport & Cultuur ruim 2300
kinderen lid van een sportvereniging, terwijl ze anders aan de kant
hadden moeten blijven. Dit aantal
zal de komende jaren alleen nog
maar toenemen.

Het fonds maakt sport en cultuur
mogelijk voor mensen die leven
rond het bestaansminimum, zodat
ook zij kunnen profiteren van de
bewezen, positieve effecten. Huis
voor de Sport Groningen is uitvoerende organisatie van het Volwassenenfonds voor Groninger
Gemeenten.
Heb je nog vragen of wil je graag
aanhaken, neem dan contact op via
groningen@volwassenenfonds.nl of
bij je lokale contactpersoon van
Huis voor de Sport Groningen.

een sportclub. Het fonds betaalt de
contributie (of een deel daarvan)
rechtstreeks bij de sportvereniging.
Want meedoen is meer kansen.
Ouders kunnen zelf geen aanvraag
doen. Aanvragen voor een bijdrage
worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht,
buurtsportcoach, sociaal wijkteam
of schuldhulpverlener. Wanneer het
Jeugdfonds Sport en Cultuur de
aanvraag honoreert, krijgt het gezin
een bevestigingsbrief thuisgestuurd
en kan het kind worden aangemeld
bij de sportvereniging.
Kijk voor meer informatie op
www.jeugdfondssportencultuur.nl

Stadjerspas

D

e gemeente Groningen
vindt het belangrijk dat
iedereen kan meedoen in
de samenleving. Ook mensen
voor wie dat lastig is, bijvoorbeeld
doordat zij moeten rondkomen
van een minimum inkomen.
Daarom kennen we in Groningen
de Stadjerspas .

UNIEK
SPORTEN

Een beperking hoeft geen
belemmering te zijn

S

port is belangrijk voor iedereen. Een lichamelijke of
geestelijke beperking hoeft
daarbij geen belemmering te
zijn. Heb je een beperking en wil
je graag sporten of bewegen?
Uniek Sporten helpt je bij het
zoeken naar een sportaanbieder
bij jou in de buurt.
Uniek sporten is een online
sportcommunity voor aangepast
sporten die vraag en aanbod van
gehandicaptensport in kaart te
brengt. Mensen met een beperking kunnen via Uniek Sporten
geholpen worden om een
geschikte sport te vinden in
eigen regio. Daarnaast kun je
bij Uniek Sporten ook terecht
voor informatie over sportaccommodaties, het vinden van een
sportmaatje, tips over vervoer,
vrijwilligers en financiële

middelen, tips over lifestyle en
gezondheid.

GRONINGEN
Bij Uniek Sporten wordt gewerkt
vanuit regionale samenwerkingsverbanden die het sportaanbod
voor mensen met een handicap
bevorderen. Op die manier
wordt ook in Groningen ondersteuning geboden aan sportaanbieders die gehandicaptensport
willen aanbieden en worden
mensen met een handicap
geholpen om de juiste sport te
vinden. Dit gebeurt via contactpersonen in de eigen regio.
Daarmee worden de lijntjes kort
gehouden en is een antwoord
nooit ver weg. Uniek Sporten
is een initiatief van Fonds
Gehandicaptensport.
Meer informatie vind je op:
www.unieksporten.nl.

De Stadjerspas is een kortingsregeling voor inwoners van de
gemeente Groningen met een
inkomen tot maximaal 120% van
de bijstandsnorm. Met de pas krijg
je korting op activiteiten en producten op het gebied van recreatie,
cultuur of educatie. Bijvoorbeeld
bij het lidmaatschap van een sportof hobbyvereniging, museumbezoek, lidmaatschap van de bibliotheek, gratis zwemmen/schaatsen
of korting op een zomerabonnement en nog veel meer.
Wil je weten of je in aanmerking
komt voor een Stadjerspas?
Kijk dan op www.stadjerspas.nl
en wordt gratis lid.

MEER INFO OVER
ONDERSTEUNING?
SCAN DE QR-CODE
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BSLIM IS WEER GESTART!

Lekker sporten in
wijken en dorpen
Bslim is een sportief leefstijlprogramma in acht
aandachtswijken in de Stad Groningen en Ten Boer.
Het programma brengt sinds 2006 met zijn gratis
en laagdrempelige sport- en beweegactiviteiten de
jeugd van 4 tot 15 jaar in beweging. Door de coronamaatregelen stonden veel activiteiten in de afgelopen
weken op een laag pitje. De Bslim activiteiten zijn weer
gestart. “We stonden te trappelen om te beginnen.”

B

art Bruins, sportcoach bij Huis
voor de Sport Groningen, is er
helemaal klaar voor. Namens
Bslim is Bart actief als buurtsportcoach in de Groningse wijk Beijum
waar hij wekelijks sport- en
beweegactiviteiten organiseert.
Zoals clinics, naschools aanbod van
sportactiviteiten, de FC Groningen
BuurtBattle, extra gymlessen en het
Sportplein op de woensdagmiddag.

LEUK EN LAAGDREMPELIG
“Dit doen we samen met vakdocenten van een aantal scholen en
met ondersteuning van studenten
Sport & Bewegen van de Hanzehogeschool. Daarnaast zijn we ook
actief bij verenigingen en proberen
op die manier de buurt, sport en

onderwijs met elkaar te verbinden.
Daarbij ligt de nadruk vooral op leuk
en laagdrempeligheid om de jeugd
in beweging te krijgen,” legt Bart
uit.

LOCKDOWN
De activiteiten van Bslim voorzien
in een grote behoefte, zeker in
Beijum. Het was voor de jeugd dan
ook behoorlijk balen dat veel programma's door de coronamaatregelen werden stopgezet. “Daarom zijn
we vanaf het begin van de 'intelligente lockdown' gestart met een
alternatief aanbod. Bijvoorbeeld met
online challenges en een 'Bslim Get
the Picture'. Een soort speurtocht
waarbij je in de wijk stickers moet
spotten; supergeslaagd.”

CREATIEF
Inmiddels zijn de basisscholen en
de middelbare scholen weer open.
Ook sporten mag weer, zij het met
een aantal beperkingen. Voor Bslim
het startsein om eind mei weer te
startten met beweeg- en sportactiviteiten. “Daar waren we superblij
mee. Desondanks vergt het wel
wat creativiteit, want uiteraard volgen ook wij de richtlijnen van het
RIVM en NOC*NSF en houden
rekening met de anderhalve meter
afstand. Dat hebben we op een
goede manier ingevuld. Maar het
belangrijkst is dat we weer konden
sporten.”

BUITEN
Deze sport- en beweegactiviteiten
vinden vooral buiten plaats. “Dat is
ook het leukst; lekker sporten op
pleintjes en velden. Nu de zomer op
komst is, kan dat ook perfect.
Bovendien zit de jeugd er op te
wachten. In onze wijken zijn er veel
kinderen die om allerlei redenen niet
op een sportclub zitten en ze staan
te trappelen om weer te beginnen.
Die motivatie is er duidelijk, ook op
de openbare sportplekken.

SCHOLEN
De activiteiten werden op 25 mei
afgetrapt met de voetbaltrainingen
voor de FC Groningen Buurtbattle.
“Daar waren we in maart net mee
begonnen en pakken we nu weer
op. Dit geldt ook voor andere sportactiviteiten die we per wijk en op
de scholen organiseren. Op sommige scholen wordt tot de zomervakantie gewerkt met een aangepast
rooster of zijn de gymlessen
geschrapt. Daar springen we op in
met extra beweegactiviteiten, die
afgestemd zijn op de behoefte.”

Er komen dus mooie dingen aan.
Soms met een aanpassing, maar
voorop staat dat we weer lekker
kunnen bewegen in Groningen. Het
kan weer en je merkt aan alles dat
iedereen daar superveel zin in heeft.”
De sportactiviteiten van Bslim
worden gecommuniceerd via
www.bslim.nl en de Bslim App.
Daar vind je per wijk en dorp een
overzicht van het sportaanbod voor
de verschillende leeftijden.

Sportcoach Haren
Sportcoach Haren staat voor meer en anders bewegen in en rondom
Haren. Tijdens alle schoolvakanties worden verschillende activiteiten
voor de jeugd georganiseerd, vaak in samenwerking met lokale sportaanbieders uit de regio waardoor er gemakkelijk kennis gemaakt kan
worden met diverse sporten en activiteiten. Naast de schoolvakanties
organiseren de Sportcoaches in Haren meerdere evenementen per
jaar, waaronder o.a. het Straatvoetbal, de Beachweek Haren, Floorball
Festival en de Culture Walk. In de periode tot aan de zomervakantie
organiseren de Sportcoaches Haren een aantal leuke buitenactiviteiten,
zoals zeilen, waterskiën, floorball en natuurlijk de wekelijkse sportinstuif! Bekijk alle activiteiten op www.sportcoachharen.nl.

/Sporty050

Rookvrij opgroeien in Groningen

Ruim 100 organisaties in de provincie Groningen
zijn aangesloten bij het regionale netwerk dat
samenwerkt om een situatie te creëren waarin
kinderen in de provincie rookvrij kunnen opgroeien.
Dit regionale netwerk, waaronder Sport050, heeft op
initiatief van GGD Groningen samen met rokers en
niet-rokers de campagne 'Aarzelniet.nl' ontwikkeld.

I

n deze campagne worden mensen die roken en mensen die niet
roken aan het woord gelaten. Het idee hierachter is dat beide doelgroepen meer begrip voor elkaar krijgen en het gesprek met elkaar
aan kunnen gaan.

ROOKVRIJE SPORT
Zien roken, doet roken. In een rookvrije omgeving komen kinderen niet
in de verleiding om te gaan roken en wordt meeroken voorkomen. Zo
beschermen we kinderen en zorgen we dat zij rookvrij opgroeien. Een
rookvrije sportclub draagt bij aan een Rookvrije Generatie. Steeds meer
sportverenigingen in Groningen worden rookvrij. Niet alleen binnen,
maar ook buiten.

Grootste zonnepark van Nederland biedt kansen voor de regio

'Hier mogen wij in Groningen heel trots op zijn!'
Na een jaar van hard werken, bouwen en installeren wordt in januari Zonnepark Midden-Groningen
officieel geopend. Dit park aan de rand van Hoogezand-Sappemeer bestaat uit ruim 320.000
zonnepanelen die tenminste 32.000 huishoudens van groene stroom gaan voorzien. Daarmee is
het de grootste duurzame zonnecentrale van heel Nederland. Chint Solar is de ontwikkelaar van
het park, en werkte daarbij nauw samen met vele lokale ondernemers.

C

hint Solar was wereldwijd
één van de eerste partijen
die het pad opging van duurzame
energie. In 2016 realiseerde Chint
Solar op een braakliggend terrein
in Veendam haar eerste zonnepark in ons land; wat duurzame
energie levert aan 5900 huishoudens. Daarna volgde een zonnepark in Andijk. Door heel Nederland
werkt Chint Solar op dit moment
aan zonneprojecten in voorbereiding.
GRONINGEN
Om aan de toenemende vraag
naar duurzame energie te kunnen
voldoen, richtte Chint Solar Nederland de blik op Groningen. “Met
name omdat Groningen een van
de voorlopers is op het gebied van
duurzame energie,” zegt Diederik
Apotheker, manager Business
Development van Chint Solar
Nederland. “Iedereen is er hier van
doordrongen dat we toe moeten
naar een andere vorm van energievoorziening en -niet onbelangrijk- er is ruimte beschikbaar. Het
was dus logisch om hier verder te
gaan met projecten.'
HOOGEZAND-SAPPEMEER
In de zoektocht naar een geschikte locatie kwam ruim 100 hectare
landbouwgrond nabij HoogezandSappemeer in beeld. Deze grond
was ooit aangemerkt als glastuinbouwgebied, maar de plannen
hiervoor zijn nooit uitgevoerd. Dit
bood de mogelijkheid voor een
grondgebonden zonnepark voor
de duur van 30 jaar.
Het ontwikkelingsteam van Powerfield heeft destijds met de landeigenaren afgesproken om het
project te ontwikkelen en begon
met de voorbereiding. Chint Solar
nam het project begin 2017 over
van Powerfield en voltooide met
succes de ontwikkelingswerkzaamheden binnen 2 jaar met zijn
expertise in ontwikkeling, engineering, constructie en financiën.
EVEN WENNEN
Een van de grondeigenaren was
Erik Bouwman, eigenaar van Loonen Akkerbouwbedrijf Bouwman uit
Noordbroek. “Toen wij werden
benaderd moest ik even wennen
aan het idee van een zonnepark.

Aan de andere kant weet iedereen
dat duurzame energie de toekomst is en dan kunnen wij hier in
Groningen maar beter deelnemen
en voorlopen. Dat zag ik dus wel
zitten, zeker ook omdat de grond
geen schade ondervindt.”
EXTRA NATUUR
“Dat klopt,” beaamt Diederik Apotheker. “We huren de grond voor
30 jaar om er zonnepanelen op te
plaatsen. Het zonnepark is stil,
stinkt niet en reflecteert geen licht.
Desondanks verandert er wel iets
aan landschap. Daarom hebben
we ook de omwonenden nadrukkelijk bij de plannen betrokken en
in afstemming met alle partijen een
gedegen ontwerp laten maken dat
aansluit bij het omliggende landschap.”

Start bouw
Nadat de gemeente en de provincie akkoord waren en de bezwaarprocedures afgerond, startten
begin februari de werkzaamheden.
Te beginnen met het bouwrijp
maken van de locatie, de inrichting
van het terrein en de aanleg van
een weg. Hiervoor werden diverse
noordelijke bedrijven ingeschakeld, waaronder Koninklijke Sjouke
Dijkstra en Loonbedrijf Bouwman.
De daadwerkelijke bouw had meer
voeten in aarde. Een gigantische
klus, weet Bernd Kipping, hoofd
financiën en inkoop van Chint
Solar, die zich ook bezig hield met
de projectuitvoering. “In de eerste
plaats spreek je over 320.000
zonnepanelen die in China geproduceerd worden en dan naar

'HET ZONNEPARK IS STIL, STINKT
NIET EN REFLECTEERT GEEN LICHT'
“Dit komt bijvoorbeeld terug in een
natuurlijke haag rondom het zonnepark, het aanleggen van groenstroken, beplanting en het inzaaien
van bloemen. Dat wordt een kleurrijk geheel. Feitelijk hebben we
extra natuur aangebracht op wat
eerst landbouwgrond was. Vanaf
de buitenkant zie je ook niets van
de zonnepanelen die in stilte hun
werk doen. Op de stroken tussen
de panelen grazen straks schapen;
dat is ook weer goed voor de biodiversiteit.”

Hoogezand-Sappemeer moeten.
Daarnaast duizenden metalen frames met een specifieke maatvoering die op 85.000 pootjes rusten,
onderstations, hekwerken, 400
kilometer kabel om de panelen
aan te sluiten, 800.000 stekkertjes, enzovoort. De getallen zijn
echt gigantisch. Feitelijk is het een
complexe puzzel met miljoenen
stukjes die overal ter wereld worden gemaakt en die hier in Groningen moet worden gelegd. Dat is
ook een logistieke uitdaging.”

KABELTRACÉ
Voor de bouw van de stellages en
het plaatsen van de zonnepanelen
werkte Chint Solar samen met de
Duits/Nederlandse aannemers
Goldbeck Solar en Greencells.
Tegelijkertijd begon Aannemingsbedrijf Alsema uit Zuidlaren met de
werkzaamheden voor een kabeltracé van 5 kilometer voor de aansluiting op het hoogspanningsnet
bij het onderstation in Kropswolde.
“Die was van essentieel belang,
want de bestaande infrastructuur is
niet ingericht op het transport van
zoveel energie,” zegt Rik Alsema.
“Door beperkingen op het net en
in de verdeelstations is er onvoldoende ruimte. Daarom wordt ook
gebruik gemaakt van twee onderstations waar alle opgewekte energie samenkomt.”
Nieuwe kennis
Alsma is gespecialiseerd in het
leggen, monteren en testen van
kabels voor de on- & offshore
markten, de aanleg van drinkwaterleidingen, gasleidingen, rioleringen en rioolpersleidingen.
Desondanks vormde de bekabeling en de aansluiting van het zonnepark in Sappemeer een
behoorlijke uitdaging. Alsema:
“Feitelijk is dit zonnepark het eerste park dat direct op het hoogspanningsnet is aangesloten. Dat
was ook voor netbeheerder TenneT nieuw, vandaar dat we veel
overleg hebben gevoerd en nieuwe kennis hebben opgedaan.
Daar hebben we in de toekomst
weer voordeel van.”
Lokale partners
Diederik Apotheker knikt bevestigend. “Daarom zoeken wij bij het
realiseren van dergelijke projecten
graag de samenwerking met loka-

le partners. Zo dragen wij niet
alleen bij aan werkgelegenheid,
maar we versterken elkaar ook.
Bovendien kennen onze partners
het gebied goed en dat is ook bij
dit project een meerwaarde
geweest.”
103 megawattpiek
Na een jaar lang hard werden is
het zonnepark bijna gereed. De
laatste zonnepanelen zijn inmiddels geplaatst en na de afrondende werkzaamheden wordt
Zonnepark Midden-Groningen in
januari 2020 officieel geopend. Nu
al levert het park maar liefst een
vermogen103 megawattpiek. Dit
komt overeen met 10% van het
totale energiegebruik van de
bevolking van de gehele provincie
Groningen. Bovendien zal het zonnepark de komende 30 jaar meer
dan 1639 kiloton CO2 compenseren.
Trots
“En dat allemaal vanaf een stuk
grond in Sappemeer waar eerst
alleen aardappels groeiden,”
benadrukt Erik Bouwman. “Wat dat
betreft is er hier iets heel groots
neergezet waar we als Groningen
trots op mogen zijn.” Diederik Apotheker knikt wederom. “Samen
hebben we een zonnepark gerealiseerd dat niet alleen een
belangrijke rol vervult bij de
opwekking en levering van duurzame energie, maar ook veel toekomstbestendige waarde geeft
aan dit gebied en de hele provincie Groningen. Dit biedt ook weer
nieuwe kansen in de transitie naar
een groene economie en de rol
van Noord-Nederland. Dat maakt
mij als geboren en getogen Groninger extra trots!”
www.chintsolar.nl
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Gezonde sportomgeving bij GHBS
Foto: GHBS

GHBS is één van de grootste sportclubs in de
gemeente Groningen. Bij
de hockeyclub op Corpus
de Hoorn spelen ruim
1600 leden, onder wie 800
jeugdleden. Om hen een
gezonde sportomgeving te
bieden, zette de club de
afgelopen jaren goede
stappen. Dit met het initiatief om het sportterrein
rookvrij te maken en een
gezonder assortiment in
het clubhuis aan te bieden.

“Op die manier proberen we op
een slimme manier gezonde keuzes
te stimuleren. Door iets anders te
bieden en het op een aantrekkelijke
manier te presenteren. Daar gaan
we graag mee verder, zeker in ons
nieuwe clubhuis waarvoor de plannen al klaar liggen. Dat wordt een
stuk groter en moderner dan het
huidige onderkomen en het biedt
ons ook meer mogelijkheden om
nóg meer de nadruk te leggen op
een gezond én lekker kantineaanbod.”

V

oor het rookvrije sportterrein
sloot GHBS zich aan bij de
campagne 'Een Rookvrije
Generatie' van de Hartstichting.
Deze campagne wordt sinds 2017
omarmd door de hockeybond. De
KNHB ondersteunt de clubs dan
ook actief in de ambitie om het
sportpark rookvrij te maken.
Onder andere door materialen, flyers, filmpjes en een stappenplan
beschikbaar te stellen.

GEEN ISSUE
“Toch vonden we vooral zelf dat
het eigenlijk niet normaal is op
sportclubs te roken. En al helemaal

assortiment in het clubhuis. Zo is er
altijd vers fruit verkrijgbaar, zijn er
extra watertappunten geïnstalleerd
en is doelbewust ingezet op
gezonde alternatieven. Bijvoorbeeld
in de vorm van lekkere belegde
broodjes en gezonde drankjes.

niet in de buurt van kinderen,” zegt
Rob Wolters, voorzitter van GHBS.
“Vandaar dat we twee jaar geleden
hebben besloten ons complex grotendeels rookvrij te maken. Op de
zaterdagen, als de jeugd speelt, is
de hele club rookvrij. En door de
week wordt er tot een uur of acht
ook niet gerookt. Dat klinkt streng,
maar eigenlijk is het geen issue.
Het woord 'handhaven' kennen we
dan ook niet. Iedereen begrijpt dat

kinderen in een gezonde omgeving
moeten sporten.”

TRAJECT
Op de zondagen en na afloop van
de seniorentrainingen is het roken
nog niet helemaal uitgebannen.
“Daar is het iets hardnekkiger en
zie je soms nog iemand langs de
lijn een sigaret opstreken. Toch
wordt het wel steeds minder. Wat
dat betreft is het ook een traject.

Uiteindelijk willen we ernaartoe dat
de club volledig rookvrij wordt en
wat mij betreft geldt dat voor heel
Sportpark Corpus den Hoorn. Daar
kunnen we samen in optrekken
met de gemeente en de overige
bewoners.”

GEZOND CLUBHUIS
Naast het rookvrij maken van het
hockeycomplex startte GHBS ook
met de introductie van een gezond

“In dat opzicht gaan we dus nog
nieuwe stappen zetten, al maken
we wel keuzes. Dit heeft ook te
maken met de samenstelling van
de club. Bij ons spelen heel veel
studenten die na een wedstrijd
graag een bitterballetje eten en een
biertje drinken. Dat mag ook en de
frituur en de tap gaan er ook zeker
niet uit. Maar je moet ook iets
anders bieden; een gezond alternatief om een gezonde omgeving te
creëren.”

TEAM:FIT HELPT VERENIGINGEN MET EEN GEZOND KANTINEAANBOD

'Een gezonde kantine
zonder te betuttelen'
Steeds meer sportclubs starten met het gezonder
maken van hun kantineaanbod. Op dit moment zijn
er in Nederland al ruim 1600 verenigingen met een
gezonde kantine. Ook in de gemeente Groningen
groeit dit aantal gestaag. Mede dankzij de adviezen
en programma's van Team:Fit, in samenwerking met
Huis voor de Sport Groningen en Sport050.

T

eam:Fit is een initiatief van
Jongeren Op Gezond
Gewicht (JOGG) dat zich
samen met het Ministerie van
VWS, gemeenten, sportbonden
en verenigingen inzet voor een
gezondere sport. Eén van de
speerpunten is het stimuleren
van een gezonder voedingsaanbod in sportkantines.
Ook is er aandacht voor een
rookvrij sportterrein en verantwoord alcoholgebruik. De deelnemende kantines zijn te vinden
binnen 21 takken van sport,
waaronder voetbal, tennis en
hockey.

TEAM:FIT COACH
Verenigingen die het kantineaanbod gezonder én lekkerder willen
maken, kunnen zich bij Team:Fit
aanmelden voor een kosteloos
maatadvies en ondersteuning van
een persoonlijke Team:Fit Coach.
Wineke Holtrop is Team:Fit Coach
in de provincies Drenthe en Groningen. Zij helpt verenigingen met het
opstellen van realistische doelen en
een concreet actieplan.
SLIMME MANIER
Het traject start met een 'kantinescan', als nulmeting. “Hierbij
kijken we naar de bestaande situ-

Foto Team:Fit

atie en brengen we alles in kaart.
Dit geeft niet alleen inzicht, maar
helpt ook om stappen te zetten,”
legt Wineke uit. “Vervolgens
ondersteunen we de verenigingen
met advies om aan de slag te
gaan met het gezonde aanbod in
de kantine. Op een slimme
manier, zonder te betuttelen. We
gaan dus niets verbieden en ook
de frituur mag gewoon blijven.
Het gaat er vooral om naast
snacks en snoep ook een gezonde
keuze als alternatief te bieden.”

“Bovendien weten we uit onderzoek
dat er een behoefte is aan gezonde
producten. Het is dus ook niet nadelig voor de kantineomzet. Bij de
meeste clubs is er zelfs sprake van
een positief effect. Ook al omdat
bepaalde leden of ouders door het
gezonde aanbod nu wél in de kantine
komen of iets kopen. Daarmee
bedien je dus een bredere doelgroep.
En als je het aanbod koppelt aan
gezonde sportsponsoring, veel
bedrijven staan daar open voor, kun
je daar weer extra voordeel uithalen.”

POSITIEF EFFECT
Dit gezonde alternatief kan bijvoorbeeld bestaan uit vers fruit, broodjes
gezond, smoothies of caloriearme
vervangers. “In popcorn zit minder
vet en zout dan in chips en beduidend minder suiker dan in snoep.
Als je dat op een aantrekkelijke
manier presenteert of aanbiedt, en
de potten snoep iets minder in het
zicht zet, werkt het heel goed. Zien
doet immers ook kopen.”

CERTIFICAAT
Mede dankzij Team:Fit hebben in
Groningen inmiddels 12 clubs
stappen gezet om het aanbod in
de kantine gezonder te maken.
Daaronder ook GHBS, de hockeyclub is zelfs onderscheiden
met een zilveren Team:Fit Certificaat. Verenigingen die een certificaat ontvangen, voldoen aan
de opgestelde richtlijnen van het
Voedingscentrum.

“Toch hopen we ook in Groningen nog meer clubs warm te
maken. Verenigingen mogen dus
bij ons aankloppen en we staan
klaar om te helpen. We laten
graag zien wat er mogelijk is én
geven advies, met als doel een
gezonde leefstijl te stimuleren.
Op die manier willen we nog
meer sportverenigingen motiveren over te gaan naar een gezondere Team:Fit kantine.”
Voor meer info en aanmelden,
zie www.teamfit.nl

GA JIJ OOK VOOR EEN
GEZONDE SPORTOMGEVING?
SCAN DE QR-CODE
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Fit050: jouw
persoonlijke
voedingscoach
Voldoende bewegen en goed eten helpen je om fit
en gezond te blijven. Dat klinkt heel logisch, maar
de eerste stap is soms lastig. Daarom helpt
Sport050 met handige tips en effectieve
programma's. Bijvoorbeeld met Fit050.

F

it050 helpt je om gezond te
leren eten met producten die
je in de supermarkt kan kopen.
Dit programma wordt in Sportcentrum Kardinge gegeven. Eén keer
in de twee weken ga je wegen en
meten om de vorderingen bij te
houden en krijg je voedingsadviezen met persoonlijke Fit050 voedingsmenu's. En juist omdat ze
persoonlijk zijn en afgestemd op
jouw energiebehoefte zijn de
menu's heel effectief.

GEEN DIEET
De menu's zijn opgesteld met de
visie van diëtisten en de Voedingsnormen van de Gezondheidsraad.
Het Fit050 is geen dieet. Het is een
manier van opnieuw leren omgaan
met voeding. Tijdens het programma
kom je erachter wat jouw lichaam
nodig heeft om je doel te bereiken.
COACH
Je hebt een persoonlijke coach en
een mobiele applicatie. Met de eet-

dagboekjes en de caloriechecker is
een eetschema volledig aan te passen. Eten wordt weer leuk. Voer je
eigen producten in bij de eetschema's, leer en varieer. Persoonlijke
voorkeuren zoals vegetarisch, geen
vis of andere producten zijn ook
mogelijk. Er zijn menu's voor verschillende doelen; vetpercentageen gewichtsreductie, gezond op
gewicht blijven of intensief sporten.

PROGRAMMA
Het programma duurt 8 weken. Je
ontvangt een compleet weekmenu
voor 6 eetmomenten per dag inclusief boodschappenlijsten. Gewoon
gezond leren eten met producten
die je in de supermarkt kan kopen.
Je gezin kan meedoen en je hebt
genoeg energie om erbij te sporten. De stofwisseling verhogen en
levensstijl verbetering is het doel.
Kijk voor meer informatie op
www.sport050.nl.

DIGITALE NIEUWSBRIEF SPORT050

Blijf op de hoogte van het
sportnieuws uit Groningen!

S

port050 is hèt platform voor bewegend Groningen. Wil je maandelijks op de hoogte worden gehouden van het belangrijkste
sportnieuws uit de gemeente Groningen? Meld je dan aan voor
onze digitale nieuwbrief! In iedere nieuwsbrief krijg je algemeen
nieuws over verschillende sporten, sportlocaties, Sporty in actie, openbare sportplekken en andere actuele onderwerpen zoals het Coronavirus. Daarnaast kun je
gepersonaliseerd nieuws lezen op
basis van je interesses die je zelf
kunt aangeven. Bijvoorbeeld over
zwemmen en zwemlessen, schaatsen, kinderactiviteiten, verenigingen,
bestuur of evenementen. Kortom; je
bepaalt zelf wat je ontvangt en je ontvangt alleen informatie die voor jou
relevant is!
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Sport050: Hèt platform
voor bewegend Groningen
Sport050 is de sportservice organisatie van de gemeente
Groningen. We faciliteren sporters en sportaanbieders in
binnen- en buitensportaccommodaties, ijsbanen en
zwembaden. We beheren, verhuren en exploiteren
sportaccommodaties.

H

eb je als bestuurder van
een vereniging een ingewikkeld vraagstuk? De klantregisseurs van Sport050 kunnen
je daarbij helpen of zorgen ervoor
dat jouw vraag bij de juiste collega
komt. We voeren het gemeentelijk
sportbeleid uit op het gebied van
sportaccommodaties, sportprojecten en sportstimulering. Sport050
verzorgt ook de zwem- en schaatslessen in de verschillende gemeentelijke zwembaden en op de
ijsbanen.

ONLINE PLATFORM
Het online platform Sport050.nl
is een initiatief van de gemeente
Groningen. Het doel van het
platform is om Groningers te
enthousiasmeren voor sport en
bewegen en ze wegwijs te maken
in het Groningse sportaanbod.

OP HET PLATFORM VIND JE:
• Sportaanbieders van
verschillende sporten
• Sportlocaties bij jou in de buurt
• projecten op sportgebied
• projecten in relatie tot gezondheid, zoals Rookvrije Generatie
of Gezonde Sportkantine
• topsport en talentontwikkeling
• werken in de sport
• sportopleidingen
• ondersteuning van
inwoners, verenigingen,
sportaanbieders en scholen
• het sportbeleid van de gemeente
• Sportevenementen, zoals
wedstrijden van de topclubs
en de Nationale Sportweek
HOOFDKANTOOR SPORT050
Sportcentrum Kardinge
Kardingerplein 1
9735 AA Groningen
050-367 6767 (optie 2)
info@sport050.nl

SPORTCENTER AROBUS / VOLLEYBAL VERENIGING MENHIR / SPORTCENTER AROBUS / SEAN VAN DER WIEL FYSIOTHERAPIE EN PERSONAL TRAINING / SCHAATSVERENIGING DE STAYER /
GRONICAL DIZZINESS / LOOPGROEP ASTREA / GSAV VITALIS / BEACHSPORT GRONINGEN / VOLLEYBALVERENIGING OLYMPIA / ZWEMCLUB NOORD OOSTEN / S.V. BLAUW-GEEL 1915 / SLIM
LEVEN VINKHUIZEN / KUNG FU / WUSHU VERENIGING BAO TRIEU / BLIJD / GRONINGER KANOVERENIGING / GDVV MARTINISTAD / BILJARTCENTRUM 1977 / NATURISTEN ZWEMVERENIGING
GRONINGEN NIETS OM 'T LIJF / STICHTING TANG SU / PRÈS LE BUT / STICHTING DE BRUG REGIO STAD GRONINGEN / UNIHOCKEY & FLOORBALL CLUB GRONINGEN / LYCURGUS VOLLEYBAL VERENIGING / TTV VINKHUIZEN / MONKEY MOVES / VV GRONINGER BOYS / KUROKUMO BUSHIDO ACADEMY / BOOTCAMP NOORD / S.W.N.L. GRONINGEN / VV GRUNO / ZWEMSCHOOL AQUA GRONINGEN / PLAZA SPORTIVA / BOXING TEAM ALSHAWA / SC QUICK HANDBAL / SV LYCURGUS / GO SMARTS / DANSSCHOOL DANCE D’ALÍ / WANDEL JE FIT DOOR
GRONINGEN / HOMMES SURVIVAL & OUTDOOR / GRONINGER HANDBOOG VERENIGING VECTOR / DZN GRONINGEN / SADASIVA / HELMSPORT / GROPO BOULDERGYM / DISC GOLF NOORD
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STEUN JE
SPORTCLUB,
BLIJF LID!

S

portorganisaties nemen in
de gemeente Groningen een
belangrijke plaats in. Het is
niet alleen de plek waar je sport,
werkt aan je conditie en prestaties; sport zorgen ook voor
sociale binding. Samen optrekken
met teamgenoten, samen juichen, vieren of langs de lijn je
vrienden, partner, kinderen of
kleinkinderen aanmoedigen. En
wat te denken van al die vrijwilligers bij de verenigingen die zich
inzetten, sponsors die de clubs
steunen en andere mensen die
elkaar allemaal ontmoeten bij of

rondom de sportclub. Kortom,
sport brengt alles en iedereen
samen. Sport verbindt!

CORONACRISIS
De belangrijke waarde van sportorganisaties wordt nog eens extra
duidelijk tijdens de coronacrisis.
Veel mensen kunnen hun favoriete sport niet meer beoefenen
en velden en accommodaties
blijven leeg. En omdat ook clubhuizen en kantines hun deuren
moesten sluiten, zagen we elkaar
veel minder. Inmiddels zijn de
maatregelen iets versoepeld. We

hebben iets meer ruimte om te
sporten en ook de sportaanbieders mogen de deuren weer openen, zij het onder een aantal
voorwaarden. Het 'nieuwe normaal' vergt de nodige aanpassingen, maar dankzij de inzet van
vrijwilligers, leden en besturen,
kunnen we weer sporten!

SAMEN ACHTER DE SPORTCLUBS
Laten we daarom de sportorganisaties in Groningen een steuntje in
de rug geven. Juist nu. Door de
wekenlange sluiting worden clubs
en bedrijven hard geraakt en vrij-

wel overal is de situatie moeilijk.
Daar kunnen we samen iets aan
doen en iedereen kan een steentje
bijdragen. Daarom roept Sport050
iedereen op om de sportaanbieders te blijven steunen. Vooral door
lid te blijven van jouw sportclub. Of
kijk wat je voor jouw sportvereniging kunt doen in de vorm van vrijwilligerswerk. En door lokaal je
inkopen te doen bij sponsoren die
ook in deze moeilijke tijden achter
jouw club blijven staan. Als we dat
samen doen, en als een team opereren, zorgen we er voor dat we
ook in de toekomst samen kunnen

blijven sporten, juichen en vieren
bij de vele sportorganisaties in de
gemeente Groningen.

OOK ALS SPORTAANBIEDER
OP HET PLATFORM STAAN?
SCAN DE QR-CODE

