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Inleiding
In 2021 hebben de sportaanbieders in Lelystad niet stilgezeten. Ondanks de nog beperkende
maatregelen rondom Covid-19 laten veel sportaanbieders zien dat zij flexibel zijn. Bestaande
activiteiten zijn weer gestart, nieuwe activiteiten opgezet en (potentiele) leden worden
uitgedaagd om te komen sporten en bewegen. Met de Nationale Sportweek 2021 als
uitsmijter, waar Lelystad zich Host City van mag noemen, is het druk op de sportkalender in
de maand september.
Ook zijn er bij het Sport- & Vitaliteitakkoord Lelystad weer mooie plannen ingediend voor
een vitaler Lelystad. In totaal zijn er nu 6 plannen in 2021 ingediend, waarvan er 5 budget
hebben toegekend gekregen. En het jaar is nog niet voorbij. In oktober is er weer een
nieuwe ronde waarin plannen worden beoordeeld. Wilt u dus nog een plan indienen, dan
kan dat voor 1 oktober.
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Mooie plannen voor een vitaler Lelystad
Zoals in de inleiding al werd aangekondigd zijn er in 2021 diverse plannen ingediend bij het
Sport- & Vitaliteitsakkoord.
• Website voor het Sport- & Vitaliteitsakkoord
• QR-beweegroutes
• Volleybaltas voor naschoolse activiteiten
• Beweegactiviteiten voor bewoners en cliënten Woonzorg Flevoland
• Nationale Sportweek 2021

Website voor Sport- & Vitaliteitsakkoord Lelystad
Om het Sport- & Vitaliteitsakkoord Lelystad vindbaar te maken voor iedereen in Lelystad komt
er een webpagina voor het Sport- & Vitaliteitsakkoord Lelystad. Hierop komt alle informatie
te staan dat met het Sport- & Vitaliteitsakkoord heeft te maken, zoals wie zijn de
samenwerkingspartners, het format voor het indienen van plannen en alle contactgegevens
van de kartrekkers.
De pagina wordt geïntegreerd in de nieuwe website van Sportbedrijf Lelystad, zodat alles dat
met sport te maken heeft, makkelijk en op één plek te vinden is. Er wordt op dit moment hard
gewerkt om alle informatie te verzamelen. De verwachting is dat in het vierde kwartaal van
2021 de pagina live gaat. Stay tuned!

QR-beweegroutes
Sporten in de openbare ruimte wordt steeds
populairder. Mensen pakken makkelijker de fiets of
maken een wandeling in de buurt. Toch geldt dat niet in
Lelystad. De sportdeelname in Lelystad blijft achter bij
het landelijke gemiddelde. Om hierop in te spelen heeft
Sportbedrijf Lelystad vier QR-beweegroutes aangelegd
in Lelystad.
De QR-routes stimuleren mensen om een wandeling te
maken en tijdens de wandeling de oefeningen te doen
die achter de QR-codes staan. Een laagdrempelige
manier om in beweging te komen, bijvoorbeeld voor
ouders die staan te wachten tijdens een zwemles. De
oefeningen achter de QR-codes zullen regelmatig
wisselen om de routes uitdagend te houden.
Meer informatie over de QR-routes en bewegen in de
openbare ruimte is te vinden op: https://sportinlelystad.nl/routeplatform
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Volleybaltas
Basisscholen in Lelystad kunnen door een bijdrage van het
Sport- & Vitaliteitsakkoord gebruik gaan maken van een
volleybaltas. Het initiatief van Stichting SchOOL in
samenwerking met Volleybalvereniging Volta zorgt ervoor
dat kinderen uit groep 5 na school op een laagdrempelige
manier kennismaken kunnen maken met deze sport. Met
het aanbod wordt toegewerkt naar een interscolair
volleybaltoernooi, zodat opgedane vaardigheden ingezet
kunnen worden.
In de volleybaltas zitten alle materialen die nodig zijn voor
het naschoolse aanbod. Denk aan ballen, een net en pionnen. De tassen kunnen dan
rouleren tussen de verschillende aangesloten scholen, zodat er een brede doelgroep wordt
bereikt. De volleybaltas is inmiddels ingezet op vier scholen, waarmee 133 kinderen het
plezier van volleybal hebben mogen beleven.

Door ontwikkeling beweegactiviteiten cliënten Woonzorg Flevoland
Tijdens de Corona lockdown heeft Woonzorg Flevoland in samenwerking Sportbedrijf
Lelystad beweegactiviteiten opgezet voor bewoners en cliënten van Woonzorg Flevoland.
Elke week werd er rondom diverse locaties van Woonzorg Flevoland een beweegactiviteit
verzorgt. Hiermee werd niet alleen de gezondheid van de deelnemers bevorderd, het is ook
een gezellig en sociaal samenkomen. Met de bijdrage van het Sport- & Vitaliteitsakkoord kan
er een vervolg worden gegeven aan deze beweegactiviteiten en kunnen er 60 deelnemers
per week genieten van deze mooie activiteiten.
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Nationale Sportweek 2021
Het is de afgelopen weken bijna niet te missen geweest dat de Nationale Sportweek weer
van start is gegaan. Van 17 tot en 26 september 2021 staat de hele week in het teken van
sport en bewegen. Extra mooi dit jaar is dat Lelystad één van de vijf host city’s is en de sporten beweegaanbieders nog meer aandacht krijgen.
Heel veel beweegaanbieders zetten de deuren wagenwijd op en organiseren diverse
activiteiten in deze week. Van proeflessen tot een open dag, er is van alles te zien en
beleven. Een mooie manier voor alle inwoners om kennis te maken met een (nieuwe) sport.
Om alle Lelystedelingen op de hoogte te brengen van de Nationale Sportweek en alle
activiteiten die er die week worden georganiseerd, is er veel promotie nodig. De bijdrage
van het Sport- & Vitaliteitsakkoord heeft dat mogelijk gemaakt.
Benieuwd wat er allemaal is te doen tijdens de Nationale Sportweek? Kijk dan snel op
https://www.sportbedrijf.nl/nsw2021/

Update van lopende projecten
Sociaal Vitaal Waterwijk, Boswijk en Landerijen
Door de beperkende maatregelen omtrent het Covid-19 virus heeft
het project Sociaal Vitaal niet de vliegende start gekregen waarop
gehoopt werd. Gelukkig is ondertussen de voorbereidende fase
afgesloten en staat iedereen in de startblokken om te beginnen.
Eind september worden de laatste fittesten afgenomen en start
daarna het beweegprogramma.
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.
(Foto bron: Sportbedrijf)
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Ommetje lopen
In november 2020 is het project Ommetje lopen van start gegaan. Door een brede promotie
in te zetten, werden alle inwoners van Lelystad over Ommetje lopen op de hoogte gebracht.
Ommetje Lopen is een gratis app van de hersenstichting, 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. Inmiddels zijn er 224 actieve
deelnemers die het tegen elkaar opnemen in de laddercompetitie. Daarnaast hebben een
aantal basisscholen de app ingezet om een lokale competitie op te zetten en om zo de jeugd
te stimuleren om in beweging te komen.
Gekoppeld aan de app heeft Sportbedrijf meerdere wandelroutes ter beschikking gesteld op
hun website. Op https://www.sportbedrijf.nl/ommetjelopen/ staan diverse mooie routes
door Lelystad. De wandelroutes zullen een blijvend onderdeel zijn op de website van
Sportbedrijf Lelystad.

(Foto bron: Sportbedrijf Lelystad)

OldStar Tennis
In juli 2021 is het project Oldstar tennis
gestart. Elke donderdagochtend biedt ITL ‘De
Derde helft’ aan voor senioren. Gezellig een
kopje koffiedrinken en een leuke activiteit.
Een van deze activiteiten is Oldstar tennis.
Oldstar tennis is een aangepaste spelvorm
van tennis voor de doelgroep 55+. Op een
rustige en verantwoorde manier tennis
spelen, zonder het gevaar van blessures en
lekker in beweging zijn. Ondertussen zijn er
vijf trainingen Oldstar tennis aangeboden
door ITL en sloten per training gemiddeld 25
deelnemers aan.
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Online Sportaanbod Woonzorg Flevoland
Samen met TopFit Fysio en de gezonde wijk
aanpak heeft Woonzorg Flevoland drie
onlinefilmpjes opgenomen. Deze filmpjes
hebben zij gedeeld op de website en via
verschillende social mediakanalen. Het
hoofddoel van de filmpjes was de cliënten
die tijdens de Corona Lockdown thuiszaten
toch beweging aan te bieden en daarnaast
even in ‘contact’ te zijn met deze cliënten. De
filmpjes zijn in totaal 4000 keer aangeklikt en
700 keer volledig bekeken. De samenwerkingspartners zijn nu bezig met een nieuwe reeks
filmpjes te ontwikkelen.

Denksportpromotie
Samen met diverse denksportverenigingen worden de cliënten van Woonzorg Flevoland
uitgedaagd tot denken en contact met anderen. Door middel van het spelen van spelletjes
zoals een bijvoorbeeld een verhalendobbelsteen worden de cliënten aangezet tot het
vertellen van verhalen aan elkaar. Daarmee wordt het denken gestimuleerd en is er
onderling sociaal contact. Het doel van het project is het proces van dementie vertragen en
mensen het gevoel geven dat zij samen toch leuk een spel kunnen spelen, ook al zit
bijvoorbeeld actief bewegen er niet meer in. De spellen zijn ondertussen diverse keren
ingezet door de aangesloten vrijwilligers en de cliënten van Woonzorg Flevoland zijn super
enthousiast.

Volta komt bij je langs!
Volleybalvereniging Volta is een maatschappelijk betrokken
vereniging die graag haar steentje bijdraagt om mensen in
beweging te krijgen. Door het inzetten van diverse
volleybalmaterialen in wijken en bij bijvoorbeeld bedrijven
kunnen geïnteresseerden op een laagdrempelige manier
aansluiten bij de activiteit. Helaas is er nog geen start kunnen
maken met het project in een wijk of bij een bedrijf vanwege
alle beperkende maatregelen. Wel zijn de aangeschafte
materialen uitgeprobeerd tijdens een try out op het strand.
De vrijwilligers van Volta trekken, zodra het weer het toelaat,
graag de wijken in om mensen in beweging te krijgen.
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Vooruitblik
Diverse projecten zijn het afgelopen anderhalf jaar mogelijk gemaakt door de gelden van het
Sport- & Vitaliteitsakkoord Lelystad. Maar er is nog heel veel ruimte voor nog meer mooie
initiatieven en plannen. Heeft u dus een goed idee, dien dan een aanvraag in. Heeft u een
goed idee, maar weet u niet zo goed hoe u dit moet verwezenlijken? Schakel dan de hulp in
van een van de kartrekkers. Zij zijn er om u te helpen.
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.
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.
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