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SEPTEMBER 
NATIONALE SPORTWEEK 

DOEN JULLIE OOK MEE MET DE NATIONALE SPORTWEEK?! 
 
Van vrijdag 16 tot en met zondag 25 sept 2022 is de Nationale Sportweek 2022, en ook de gemeente 
Bunschoten zal zich hier weer voor inzetten! Sport bepaalt mede wie we zijn, hoe we ons voelen, en wat 
we doen, waar en wanneer.  
 
Volgens cijfers van het RIVM zijn we meer gaan wandelen en klussen, maar minder gaan sporten. Daarom 
willen we sporten weer een extra boost geven. Tijdens deze week willen we zo veel mogelijk mensen inspireren 
om een leven lang te genieten van plezier van sport dat bij jou past: iedereen moet altijd op elke manier kunnen 
sporten. Bovendien geven we op deze manier aandacht voor de partners van het Lokaal sport- en 
beweegakkoord.  
 

HET PROGRAMMA 
 
Vrijdag 16 september |  
Openingsmiddag van 15.30 tot 17.30 uur 
 
Aftrap door wethouder en Sportplatform en ontsteken 
van de Nationale Sportweek-vlam. Tijdens de aftrap 
zijn er verschillende sporten te doen voor de 
verschillende doelgroepen (afhankelijk van 
sportverenigingen). Hier zal ook het programma van 
de Nationale Sportweek (NSW) gepresenteerd worden 
en zullen sportverenigingen en sport-
beweegaanbieders aanwezig zijn bij de marktkraam 
met flyers. Wil je ook meedoen als vereniging en jullie 
aanbod laten zien dmv. een clinic op locatie tijdens 
deze middag? Neem contact met ons op via 
info@sportplatformbunschoten.nl  
  
Aanmelden: Niet nodig 
Organisatie: Sportplatform 
Doelgroep: Iedereen 
Locatie:  ‘t Aralveldje + Fitpark (Schubertstraat 24) 
Kosten:  Gratis 
 

Woensdag 21 september |  
Grenzeloos actief van 15.30 tot 17.30 uur   
 
Deze dag staat in het teken van sport en 
beweegplezier te ervaren voor het aangepast sporten 
(G-sporten); dit is dus voor mensen met een 
hulpvraag, maar deze middag is iedereen welkom om 
samen te sporten.  Een regionale samenwerking met 
Uniek Sporten. Wil je ook meedoen als vereniging en 
jullie aanbod laten zien dmv. een clinic op locatie 
tijdens deze middag? Neem contact met ons op via 
info@sportplatformbunschoten.nl  
 
 
 
 
Aanmelden: Niet nodig 
Doelgroep: G-sporten, maar iedereen is welkom! 
Locatie:  Kruisrak + Skatepark 
Kosten:  Gratis 
 



 
  

  
Vrijdag 23 september – Jeugdfonds Sport en Cultuur Sportmiddag van 15.30 tot 17.30 uur   
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld toch 
mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of 
creatieve activiteit. Zij betalen de contributie/lesgeld en eventueel de spullen, zoals sportkleding, dansschoenen of 
de huur van een instrument. De Jeugdfonds Sport en Cultuur middag wordt vanuit het Sportplatform en de 
gemeente Bunschoten georganiseerd. Er zullen intermediairs aanwezig zijn, zodat ouders of kinderen kunnen 
aangeven dat ze aan een sport of cultuur willen meedoen. 
 
Wil je ook meedoen als vereniging en jullie aanbod laten zien dmv. een clinic op locatie tijdens deze middag? 
Neem contact met ons op via info@sportplatformbunschoten.nl  
 
Aanmelden: Niet nodig 
Doelgroep: Cultuur en sport   
Locatie:  ’t Kleine Zeetje  
Kosten:  Gratis   
 

CLINICS EN OPEN TRAININGEN 
 
Gedurende de sportweek kunnen sportclubs de deuren openen en activiteiten aanbieden. Bij het 
organiseren van zo’n activiteit kun je denken aan een instuiftraining, clinics, een open dag of het 
openstellen van de reguliere trainingen voor niet-leden, alles kan. Benieuwd naar het aanbod? Kijk op  
https://sportplatformbunschoten.nl/nationale-sportweek-bunschoten-2022/ 
Wil je ook meedoen als vereniging en jullie aanbod laten zien dmv. een clinic of open training bij jouw 
eigen locatie deze week? Neem contact met ons op via info@sportplatformbunschoten.nl, dan nemen 
we jullie op in het programma op de website! 
 
Beweegchallenges scholen 
Kinderen in Nederland bewegen tegenwoordig steeds minder goed. Net iets meer dan de helft van de kinderen 
beweegt voldoende. Dat is niet heel veel. Naast dat sporten gewoon erg leuk en fijn is, heeft het ook een aantal 
andere voordelen voor een kind. Beweegt een kind genoeg, dan heeft dat positief effect op de ontwikkeling van 
de motorische vaardigheden, het niveau van fitheid en natuurlijk de gezondheid.  
  
Aan de hand van een toffe bingo-kaart, die ze zullen ontvangen op school, brengen we leerlingen in beweging 
tijdens de Nationale Sportweek! Zo zijn zij elke dag even 10 minuten actief. Daarnaast staat er op deze 
bingokaart nog veel meer informatie over de Nationale Sportweek en zijn ook activiteiten hiervan in de 
bingokaart verwikkeld!  
 

NATIONALE SPORTWEEK 



 
  

STOPTOBER: IN OKTOBER MET Z’N ALLEN 28 DAGEN STOPPEN MET ROKEN 
 
Op 1 oktober a.s. start de landelijke campagne Stoptober. Doel van de campagne is rokers stimuleren 
om in oktober 28 dagen niet te roken. We nodigen uw vereniging, organisatie of bedrijf graag uit om 
mee te doen aan deze campagne. 
 
“Veel rokers willen graag stoppen. Na 28 dagen niet roken, heb je vijf keer meer kans om blijvend niet 
meer te roken” 
 
Helpt u mee Stoptober te promoten?   
 

Dit kan bijvoorbeeld door:   
• Het plaatsen van een bericht op uw website, 

social media of clubblad (u kunt hier logo's, 
video's, banners en social media posts 
downloaden). Hier worden ook nog animaties 
geplaatst met extra duidelijke uitleg; 

• Materialen, zoals flyers en posters, op te 
hangen en/ of te verspreiden. Mocht u posters 
en flyers willen, dan kunt u deze gratis 
aanvragen bij Nichon Ruizendaal via 
n.ruizendaal@bunschoten.nl.  

• Zorgprofessionals kunnen deze toolkit 
gebruiken; 

• Mocht u beeldschermen hebben hangen in 
bijv. een wachtkamer, dan kunt u dit filmpje 
laten zien (geluidloos).  

 
Gezamenlijk succes 
Wij hopen dat ook uw vereniging of bedrijf dit jaar mee 
wil doen om zoveel mogelijk rokers over de streep te 
trekken om 28 dagen niet te roken. Want niet-roken 
levert zoveel gezondheidswinst op!  
 
Bedankt voor uw inzet! 
 

SVO Vakopleiding Food 
De Boei heeft naast contacten met het basis en-
voortgezet onderwijs ook contact met het MBO, 
vakopleiding Food (SVO). We willen vanuit preventie 
aansluiten bij de sociale omgeving van de jongeren en 
het netwerk ondersteunen in het weerbaar maken van 
de jeugd in Bunschoten. Vroeg erbij en eropaf staan 
daarbij centraal, ook in contact met de scholen.  
 
Het SVO verzorgt in Bunschoten op de maandagen de 
visschool. In mei hebben de sociaal werkers van De 
Boei een kennismaking les verzorgd. Er wordt eind 
2022 een plan gemaakt om intensiever samen te 
werken, daarnaast wordt er gekeken of het lespakket 
‘Helder op school’ aangeboden kan worden aan de 
leerlingen. Dit is een lespakket waarin 
middelengebruik besproken wordt. Ook wordt gekeken 
hoe de doorstrÅoom naar het voortgezet onderwijs 
verbeterd kan worden. Al met al wederom een mooie 
stap op samen te werken om onze jeugd veilig en 
gezond te laten opgroeien.  
 

OKTOBER 
STOPTOBER 



 
  

DOE MEE AAN DE CAMPAGNE ‘ZIEN DRINKEN, DOET DRINKEN’  
 
Van maandag 2 t/m zondag 8 november 2020 start de campagne Zien drinken, doet drinken. Het doel van de 
campagne is om ouders en andere volwassenen bewust te maken van de invloed die zij met hun drinkgedrag 
hebben op de beeldvorming van alcohol en het latere drinkgedrag van kinderen. 
 
Uit recent onderzoek blijkt dat kinderen vanaf twee jaar kennis opdoen over alcohol, vanaf vier jaar 
alcoholnormen begrijpen en vanaf zes jaar positieve verwachtingen hebben van alcohol. Daarbij geldt dat 
kinderen die hun ouders zien drinken, positiever gaan denken over alcohol dan kinderen die hun ouders niet 
zien drinken. Het voorbeeldgedrag van een ouder, en dat van andere volwassenen in de omgeving van een 
kind, doet ertoe! 
 

Door geen alcohol te drinken in het bijzijn van 
kinderen, geef je ze het goede voorbeeld mee. Dat 
vergoot de kans dat, wanneer jongeren al beginnen 
met alcohol drinken, ze op een latere leeftijd beginnen 
met drinken en ze minder drinken. 
 
Wilt u bijdragen aan de bekendmaking van de 
campagne Zien drinken, doet drinken in onze 
gemeente? Dan kunt u gebruikt maken van de 
verschillende materialen. 
 
U vindt ze op onze website 
www.preventieakkoordbunschoten.nl. Te weten: 

• Poster jongens  
• Poster meiden  
• Narrowcasting (voor tv-schermen) 

 

De campagne Zien drinken, doet drinken is opgezet 
door de Alliantie Alcoholbeleid Nederland. Vanuit het 
lokaal preventieakkoord maken we gedurende de 
Alcoholactieweek en daarna, ouders en andere 
opvoeders bewust van de voorbeeldfunctie en de 
invloed die zij hebben op het latere drinkgedrag van 
kinderen.  
Meer informatie is te vinden op de website 
www.ziendrinkendoetdrinken.nl  
Kop-Kov groep 
Kop/Kov staat voor Kinderen van Ouders met 
psychische problemen en kinderen van ouders met 
verslavingsproblemen. De training Kopzorgen gaat 
weer starten in het najaar.  
 
 

NOVEMBER 
ZIEN DRINKEN, DOET DRINKEN 



 
  

De ondersteunende informatie voor ouders/verzorgers bestaat uit feiten, tips en voorbeelden die 
ouders/verzorgers het vertrouwen moeten geven om met hun kind te praten over roken, alcohol drinken en 
blowen. 
Samen Fris bestaat uit een leerling- en een oudergedeelte. 
Het leerling gedeelte bestaat uit vier lessen 

• Les 1: quiz 
• Les 2: risico’s van alcohol, tabak en wiet 
• Les 3: discussie en voorbereiding huiswerkopdracht 
• Les 4: kennisquiz 

 
Ouders worden betrokken door middel van mails en een website.  
 
Kijk ook eens naar dit filmpje voor ouders: Video Jellinek Preventie voor Ouders on Vimeo 
 

 
WWW.ZIENDRINKENDOETDRINKEN.NL 

 

OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER 
SAMEN FRIS 

SAMEN FRIS: NIET ROKEN, DRINKEN EN BLOWEN 
 
Het Oostwende College in Bunschoten doet mee aan “Samen Fris”. De Boei en Jellinek bieden daarbij 
ondersteuning aan de school en docenten.  
 
Met Samen Fris gaan leerlingen én ouders samen aan de slag om te zorgen dat hun kind fris blijft door niet te 
roken, alcohol te drinken en/of te blowen. De lessenserie heeft als doel leerlingen bewust te maken van de 
risico’s van roken, alcohol drinken en blowen. De lessen zetten bovendien in op een gezonde sociale norm. 
 



 
 

Sport Eat en Fun  
Vanuit het plan alcohol en drugs zijn een aantal nieuwe activiteiten voortgekomen. Een van deze 
activiteiten is de start van een Denk-tank met een groep enthousiaste jongeren. De jongeren 
denken zelf na over het tegengaan van vroegtijdig alcoholgebruik door het organiseren van 
activiteiten die gericht zijn op sport, met elkaar eten en gezelligheid.  
 
Na het succes van de vorige keer hebben de jongeren dit keer bedacht om samen met de 
volleybalvereniging een avond te houden bij het Kleine Zeetje. Na een goed potje volleybal stond 
er een BBQ klaar en werd er lekker met elkaar gegeten. Daarna is er een potje Weerwolven 
gespeeld. De avond telde 20 jongeren die deelnamen aan de avond.  
 
Digitale ouderavonden  
De Boei werkt intensief samen met de basisscholen om ouders en leerkrachten informatie en 
advies te geven over verschillende opvoedingsvaardigheden. De overgang van het basisonderwijs 
naar het voorgezet onderwijs is een hele stap voor ouders. Dit is een mijlpaal voor het kind en de 
ouders. Hoe ondersteun je ouders bij deze stap en hoe bereid je kinderen voor op de uitdagingen 
in deze nieuwe fase? Om deze vragen te beantwoorden heeft Jellinek een digitale ouderwijsavond 
ontwikkeld waar ouders zelf hun informatie konden ophalen doormiddel van een interactieve 
website:  https://textart.preview.foleon.com/arkin/online-ouderavond/cover/  
 

DE BOEI START WEERBAARHEIDSTRAINING FEEL STRONG 13-16 JAAR   
 
Voor veel jongeren kan het moeilijk zijn om voor zichzelf op te komen en hun grenzen aan te geven. Iets wat 
wel belangrijk is in de ontwikkeling naar volwassenheid. Onzekerheid speelt hier vaak een grote rol in. Dit kan 
leiden tot teruggetrokken gedrag of juist druk en agressief gedrag. Feel Strong biedt de mogelijkheid om 
jongeren te leren trots op zichzelf te zijn en op een goede manier op te komen voor zichzelf.  
 
Feel Strong is een weerbaarheidstraining waarbij jongeren in de leeftijd van 13 tot 16 jaar, waarin zij zichzelf 
beter leren kennen door middel van sport, spel en andere oefeningen. Ze leren hun eigen grenzen ontdekken 
en deze op een goede en effectieve manier aan te geven. Op deze wijze kunnen de jongeren beter voor 
zichzelf opkomen, ontdekken welke kwaliteiten zij hebben en daardoor zekerder en sterker in hun schoenen 
staan. 
 

SAMEN FRIS 


