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Terugblik 2020
Wat een bijzonder jaar is 2020 geweest. Waar het jaar rustig begon met mooie plannen en
ideeën, stond de hele wereld ineens op zijn kop in maart door het Covid-19 virus. Eenieder
van ons heeft met de maatregelen omtrent het Covid-19 virus te maken, in meer of mindere
mate. Bedrijven werden gesloten, sport werd stil gelegd, onderwijs werd online verzorgd en
de zorg had zijn handen vol aan patiënten of het voorkomen hiervan. De wereld was ineens
anders.
Zo ook voor de ontwikkeling van het Sport & Vitaliteitsakkoord Lelystad. Diverse
bijeenkomsten om ideeën uit te werken tot plannen en de partners uit het veld met elkaar
te verbinden stonden gepland voor het eerste half jaar van 2020. Het was even schakelen,
maar ondanks de beperkende maatregelen, gingen deze bijeenkomsten (online) door. Met
de inzet van iedereen die heeft deelgenomen aan dit proces is het mogelijk geweest om het
Sport &Vitaliteitsakkoord in juni van dit jaar te presenteren en online te ondertekenen. Het
Sport &Vitaliteitsakkoord Lelystad was hiermee een feit.
Gelukkig was er in september voldoende ruimte om met de geldende maatregelen dit feit
ook nog feestelijk te onderstrepen. Door de goede organisatie van Sportbedrijf Lelystad
konden de 38 partners van het Sport & Vitaliteitsakkoord nu in het echt een handtekening
zetten. Een mooie start tot verbinding om Lelystad sportiever en vitaler te maken.
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Mooie plannen voor een vitaler Lelystad
Er zijn in 2020 in totaal vijftien plannen ingediend om aanspraak te maken op het budget
vanuit het Sport en Vitaliteitsakkoord. Van deze vijftien plannen zijn negen plannen
goedgekeurd en voorzien van budget.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Old Star Tennis
Samenwerking Sport en Onderwijs
Online Sportaanbod Woonzorg Flevoland
Fiets je fit!
Sportmiddagen Woonzorg Flevoland
Denksporten promotie
Volta komt bij je langs!
Sociaal Vitaal Waterwijk, Boswijk en Landerijen
Ommetje

Enkele van deze plannen worden hieronder uitgelicht. In elke nieuwsbrief vindt u straks een
update over de goedgekeurde plannen terug.

Online Sportaanbod
Het Online Sportaanbod is tot stand gekomen door een samenwerking van Woonzorg
Flevoland met Topfit Fysiotherapie en de Gezonde Wijkaanpak. Samen ontwikkelde zij drie
filmpjes met diverse beweegoefeningen die mensen thuis kunnen uitvoeren. Dit om de
cliënten van Woonzorg Flevoland ook in de Coronacrisis de mogelijkheid te bieden te
(blijven) bewegen, ondanks alle beperkende maatregelen.
De filmpjes zijn gedeeld op de
website van Woonzorg Flevoland
en verschillende Social Mediakanalen. Al meer dan 4000 keer
zijn de filmpjes aangeklikt en
meer dan 700 keer volledig
bekeken. Voor wie ook een keer
thuis aan de slag wil of gewoon
nieuwsgierig is geworden, kan
hier naar de filmpjes.

(Foto bron: Woonzorg Flevoland)
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Ommetje
Op de valreep werd in december het plan ‘t
Ommetje van het Sportbedrijf nog
goedgekeurd. Ommetje Lopen is een gratis
app van de hersenstichting, ontwikkelt door
hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder,
waarmee (thuiswerkende) volwassenen en
(kwetsbare) ouderen uitgedaagd worden om in
beweging te komen door middel van
wandelen.
Gebruikers van de app kunnen andere
gebruikers uitdagen door lid te worden van
een team, of door zelf een team te maken. Leuk om bijvoorbeeld met collega’s een
competitie op te zetten en te kijken wie de meeste kilometers aflegt tijdens bijvoorbeeld de
pauzes. Dan ben je toch samen, zonder op dezelfde locatie te zijn. Volledig Coronaproof dus.
De folder waarin de volledige uitleg van de app ’t Ommetje staat beschreven is ondertussen
huis-aan-huis verspreidt. Mocht u de folder niet hebben gekregen, dan kunt u hier nog een
volledige beschrijving krijgen. Ook zijn staan hier al diverse leuke routes waarvan gebruikt
gemaakt kan worden.
(Foto bron: de hersenstichting)

Sportmiddagen
Om de bewoners van de Uiterton, Hanzeborg, de Bolder en ’t Landleven en de deelnemers
van dagbesteding de Groene Sluis fit en vitaal te houden, ook in tijdens de Coronacrisis,
heeft Woonzorg Flevoland Sportmiddagen in het leven geroepen. Het idee is dat diverse
Lelystadse sportverenigingen op de locatie komen en hun sport promoten, aangepast waar
nodig. Naast dat de middagen erg gezellig zijn, wordt hiermee het proces van dementie
vertraagd.
Helaas hebben de Sportmiddagen nog niet plaats kunnen vinden, in verband met alle
beperkende maatregelen rondom Corona. Zodra de maatregelen het weer toelaten, zal er
direct gestart worden.
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Denksport promotie
Door het inzetten van diverse spellen, zoals Move Cubes en verhalen dobbelstenen worden
de cliënten van Woonzorg Flevoland gestimuleerd tot denken en het maken van contact. Dit
om het proces van dementie te vertragen en sociaal contact met anderen te stimuleren door
samen een spel te spelen.
De materialen zijn ondertussen aangeschaft en de vrijwilligers staan te trappelen. Het is nu
wachten op versoepelende maatregelen, zodat de enthousiaste cliënten van Woonzorg
Flevoland hiermee aan de slag kunnen.

Volta kom naar je toe!
Volleybal Vereniging Volta vindt het
belangrijk om alle inwoners van Lelystad,
van jong tot oud, kennis te laten maken
met sport en bewegen en het plezier
hiervan te laten beleven. En hoe kan dit
nou beter dan door met hun sport,
volleybal, de wijken in te trekken.
Met het budget van het goedgekeurde
plan: Volta komt naar je toe! heeft de
volleybalvereniging materiaal aan
kunnen schaffen dat zij beschikbaar
stellen aan leden. Deze leden nemen het
materiaal dan mee de wijken in om
samen met buurtbewoners, vrienden,
familie of collega’s n iedereen die daar
zin in heeft een potje volleybal te spelen.
Naast dat de inwoners van Lelystad
hiermee vitaler worden en het plezier
van sport kunnen beleven hoopt Volta
ook een betere binding tussen
buurtgenoten of collega’s te creëren.
Volta heeft plan nog niet actief kunnen uitvoeren door alle beperkende maatregelen en het
weersomstandigheden. Wel hebben zij een try-out gehouden op het Houtribstrand deze
zomer. Zodra het weer mogelijk is, trekt Volleybal Vereniging Volta zo snel mogelijk de
wijken in.
(Foto bron: Volleybal Vereniging Volta)
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Sociaal Vitaal Waterwijk, Boswijk en Landerijen
Sociaal Vitaal is een veelzijdig beweegprogramma voor kwetsbare, thuiswonende ouderen.
Het programma is een combinatie van bewegen, sociale training en gezondheidsvoorlichting
met het doel om eenzaamheid terug te dringen en ouderen te helpen om beter te bewegen
en gezonder te leven. Zeven organisaties, Welzijn Lelystad, Topfit Fysiotherapie, Stichting
GALM, Stichting Lelystad Vitaal, ZonMW, Ouderenbonden Lelystad en Icare Thuiszorg
hebben de handen ineengeslagen om dit doel te bereiken in de Waterwijk, Boswijk en
Landerijen.
Met dit project zijn nieuwe samenwerkingsverbanden gelegd
tussen partners uit de sport, zorg en welzijn. Het netwerk is
ondertussen helemaal ontwikkeld en de rolverdeling is ook
bekend. De samenwerkingspartners zitten dan ook in de
startblokken om in 2021 van start te gaan.
Uit een eerder project Sociaal Vitaal Botter, Tjalk en Schoener is gebleken dat er behoefte is
onder de doelgroep aan dit soort initiatieven. Hier nemen ruim 40 ouderen deel aan het
beweegprogramma om eenzaamheid te verminderen. De verwachting is dan ook dat Sociaal
Vitaal Waterwijk, Boswijk en Landerijen net zo’n succes gaat worden.
(Foto bron: Sportbedrijf)

Vooruitblik 2021
Met een vaccin in het vooruitzicht is de hoop op een rustiger 2021 gegroeid. Hopelijk houdt
dit ook in dat sport en vitaliteit weer gepromoot kunnen worden onder de inwoners van
Lelystad.
Ook in 2021 kunnen weer plannen ingediend worden op één van de vier punten uit het
Sport en Vitaliteitsakkoord Lelystad
1. Samen bereiken we meer. Via nieuwe verbindingen tussen sportaanbieders, lokale
bedrijven, zorg- en onderwijspartners meer inwoners stimuleren te bewegen.
2. Meer jeugd en jongeren. Met aandacht voor een gezonde omgeving en een
aantrekkelijk sport- en beweegaanbod op basis van bijvoorbeeld het Athletics Skills
Model (ASM), om zo jeugd en jongeren te stimuleren.
3. Meer masters en senioren. Er valt veel winst te behalen voor aantrekkelijk sport- een
beweegaanbod te creëren onder de doelgroep 45+. Dit wordt mogelijk gemaakt door
nieuwe samenwerkingen tot stand te brengen en sport met bijvoorbeeld sociale
ondersteuning te combineren
4. Meer vitale sportaanbieders. Om de ambities waar te maken, zijn vitale sport- en
beweegaanbieders nodig. Door hun trainers op te leiden, vrijwilligers te werven of
ondernemerszin te vergroten worden ook de sport- en beweegaanbieders
toekomstbestendig en zullen zij een betere bijdrage kunnen leveren aan de ambities.
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Per ambitie zijn er één of twee ‘trekkers’ actief. De trekkers zullen de partners uit het veld
stimuleren om ideeën uit te werken tot concrete plannen die ingediend kunnen worden.
1. Samen bereiken we meer - Herman van Haarlem (Volleybal Vereniging Volta)
2. Meer jeugd en jongeren - Leon van der Veen (vakleerkracht Stichting SchOOL)/Arjen
Riezenbosch (Kids Soccer Skills)
3. Meer masters en senioren - Roelof Schraa (ITL)/Mitchell Tollenaar (Sportbedrijf
Lelystad)
4. Meer vitale sportaanbieders - Anil Ghiraw (Gym Inn)/Elske Warners (2Move&More)
Plannen kunnen ingediend worden bij projectcoördinator Sport & Vitaliteitsakkoord, Elske
Warners, via info@2moveandmore.nl.

Voor nu bedankt voor uw inzet voor het Sport en
Vitaliteitsakkoord Lelystad in 2020.
Iedereen een heel fijne jaarwisseling en op naar een
gezond, sportief en vitaal 2021!
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