
 

 

KALENDER  
SEPTEMBER - DECEMBER 2019 

 

SPORTTEAM SOCIAAL WERK DE SCHANS 
Sinds de herindeling van januari 2019 zijn er buursportcoaches vanuit Sociaal Werk de Schans werkzaam in de 

gemeente Westerkwartier. Doormiddel van deze kalender houden we u op de hoogte van onze 

werkzaamheden, geplande evenementen en trainingen met de daarbij horende flyers. 

Deze kalender wordt met diverse netwerkpartners gedeeld. Soms is dus niet alle informatie voor u relevant, 

maar doe er vooral uw voordeel mee. Wij kijken uit naar een actieve samenwerking!    

  



 

 

 

SAMEN EEN ACTIEF WESTERKWARTIER!  

Sport, bewegen en gezonde voeding is belangrijk. Niet alleen omdat het goed is voor de gezondheid. 

Door sport en bewegen vergroot u uw zelfvertrouwen, weerbaarheid en vitaliteit. Samen bewegen 

vergroot vaak ook uw sociale netwerk. De buurtsportcoaches van Sociaal Werk De Schans stimuleren 

alle inwoners van de gemeente Westerkwartier om gezond te leven. Dit doen we voor iedereen: jong 

en oud, met of zonder beperking. Lees hieronder hoe we dit samen kunnen doen! 

 

 

JEUGD FONDS SPORT & CULTUUR 

Voor het Jeugd Fonds Sport & Cultuur is de buurtsportcoach intermediair.  Is er thuis 

te weinig geld om te sporten of iets aan kunst en cultuur te doen? Het Jeugdfonds 

Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie / het 

lesgeld en eventueel de benodigde attributen. Zo kunnen ook kinderen uit gezinnen 

waar weinig geld is, lid worden van een sportclub of een dans, muziek, kunst – of 

theaterschool. https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/toolkit-sport/ 

Help mee! Als vereniging of school kunt u jeugd helpen door leden, 

leerlingen en ouders te melden dat het Jeugdfonds Sport & Cultuur bestaat 

en dat ze terecht kunnen bij ons als intermediair.  Neem contact met ons op 

wanneer (potentiële nieuwe) leden geen financiële middelen hebben om te 

bewegen. 

 

 

SPORTPLEIN GRONINGEN  

De buurtsportcoach informeert en begeleid bewoners bij hun beweegvragen. Samen 

kijken we naar wat er bij de bewoner in de buurt voor beweegaanbod is. Ook 

buurtwerkers en buurtmaatschappelijkwerkers houden we op de hoogte van het 

beweegaanbod in de buurt. Hiervoor gebruiken we o.a. de interactieve kaart en 

zoekmachine via https://www.sportpleingroningen.nl/sportaanbod-in-

groningen-2/sportaanbod-in-groningen  

Maak uw sportaanbod bekend! Zet uw sportaanbod ook op de site zodat alle 

inwoners u kunnen vinden. Organiseert u een open les of een ander sportief 

evenement, meldt het ons. Wij delen wekelijks lokale activiteiten voor en 

door de buurt.   

https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/toolkit-sport/
https://www.sportpleingroningen.nl/sportaanbod-in-groningen-2/sportaanbod-in-groningen
https://www.sportpleingroningen.nl/sportaanbod-in-groningen-2/sportaanbod-in-groningen


 

 

SPORTMOBIEL   

Dankzij de oude gemeente Marum is er een sportmobiel met uitleen 

materiaal beschikbaar! De buurtsportcoaches hebben deze sportmobiel 

opnieuw geïnventariseerd. Spe(e)lweken en jeugdcommissies maken hier al 

fantastisch gebruik van. Ook verenigingen en scholen mogen hiervan gebruik 

maken om zo de buurt in beweging te zetten. De sportmobiel wordt alleen 

uitgeleend voor openbare activiteiten.  

 

 

SPORTMATCH  

Veel buurtverenigingen, scholen en verenigingen werken graag samen om 

elkaar te helpen buurtbewoners te activeren en het lokale aanbod te 

promoten. Mooie voorbeelden hiervan zijn de Koningspelen waarbij 

sportverenigingen workshops geven op de scholen of spe(e)lweken waarbij 

sportverenigingen worden uitgenodigd samen een sportdag te organiseren. 

Wilt u graag meedoen aan zo’n sportmatch, laat het ons weten! 

 

 

SPORTVERENIGINGEN IN DE SPO(R)TLIGHT 

Iedere vakantie geven we sportverenigingen en culturele activiteiten de 

kans om een dag in de spo(r)tlight te staan door samen met de 

buurtsportcoach een activiteit aan te bieden. Dit kan voor diverse 

doelgroepen. Deze vakantieactiviteiten geven verenigingen een podium om 

nieuwe leden te werven, kennis te maken met een nieuwe activiteiten en 

inwoners met een kleine beurs een leuke invulling van hun vakantie aan te 

bieden. Wij regelen o.a. de locatie en de materialen. Uw vereniging in de 

spo(r)tlight? Neem dan contact op met de buurtsportcoach. 

 

 

TRAININGEN & WORKSHOPS  

Sociaal Werk De Schans ondersteund vrijwilligers door het aanbieden van 

trainingen en workshops. Zo is er bijvoorbeeld onlangs een EHBO-cursus 

aangeboden aan de vrijwilligers van de spe(e)lweken,. In de kalender op de 

volgende pagina staan de ingeplande trainingen en workshops voor 

september tot en met december. Doe er als vrijwilliger of vereniging uw 

voordeel mee en geef u op. 

 

 

 

 



 

 

SEPTEMBER 

Nationale Sportweek! 20 – 27 
september 

Diverse tijden  Agenda op basis van aanmeldingen 
sportverenigingen 

Start Fietscursus voor 
nieuwkomers 

23 september 10:30 – 12:00 uur Quicksilver S, Zuidhorn 

Kick off Lokaal 
Sportakkoord 

23 september  

24 september 

19:00 – 21:00 uur 

19:00 – 21:00 uur 

V.E.V Leek 

Sportcentrum Eekeburen, Oldekerk 

Workshop Calisthenics in 
de training/w-up 

26 september 19:30 – 20:30 uur Quicksilver S, Zuidhorn 

 

OKTOBER 

Training communicatie & 
gesprekstechnieken 

3 oktober 19:00 – 22:00 uur Dienstencentrum Grootegast 

Open dag  4 oktober 9:00 – 17:00 uur Diverse locaties Westerkwartier 

Kom in Zuidhorn 5 oktober 11:00 – 17:00 uur Centrum Zuidhorn 

Training Vinden & Binden 
van vrijwilligers 

8 oktober 19:30 – 22:00 uur Cultureel Centrum Zuidhorn 

Kids Survivalrun 10 Oktober Diverse tijden Boerakker 

Herfstvakantie in de 
spo(r)tlight! 

19 – 27 oktober Diverse tijden Agenda op basis van aanmeldingen 
sportverenigingen 

Fundag Jonge Mantelzorg 24 oktober 9:00 – 18:00 uur Locatie is een verrassing! 

Training Gastheerschap 31 oktober 13:00 – 16:00 uur Cultureel Centrum Zuidhorn 

 

NOVEMBER 

Workshop Bestuurskracht November Diverse tijden  Diverse locaties Westerkwartier 

Training Grenzen stellen 19 november 09:30 – 12:30 uur MFC ’t Marheem, Marum 

    

DECEMBER 

Training: Herkennen van 
en omgaan met Kinderen 
met bijzonder gedrag 

12 december 19:00 – 22:00 uur Dorpshuis De Til, Leek 

Kerstvakantie in de 
spo(r)tlight! 

21 december – 

 5 januari 

Diverse tijden  Agenda op basis van aanmeldingen 
sportverenigingen 

Kalender september – december 2019  



 

 

 

  



 

 



 

 

  



 

Workshop Vinden & Binden van Vrijwilligers 

De workshop Vinden en binden van vrijwilligers is op dinsdag 8 oktober van 19.30 

tot 22.00 uur in het Cultureel Centrum Zuidhorn. 

Tijdens de workshop Vinden & Binden van vrijwilligers gaan we in op de 

veranderingen in het vrijwilligerswerk en delen we op een interactieve manier tips 

hoe organisaties met die veranderingen om kunnen gaan. Allereerst vertelt een 

onderzoeker van het Sociaal Planbureau Groningen over de veranderingen in de 

samenleving en welke invloed deze hebben op het vrijwilligerswerk. De 

samenleving is de laatste decennia sterk veranderd. Hierdoor hebben de 

vrijwilligers van tegenwoordig andere drijfveren en wensen dan de traditionele 

vrijwilligers. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop je tegenwoordig 

vrijwilligers vindt en aan je organisatie bindt. In de workshop gaan we in op die 

verschillende typen vrijwilligers en bespreken we een andere manier van werven 

en binden. We delen valkuilen en tips en vragen deelnemers zichzelf de spiegel 

voor te houden. Hoe doet jouw organisatie dat nu en wat kunnen jullie anders 

doen? 

Inschrijven kan door een reactie te sturen naar z.ungvari@sociaalwerkdeschans.nl. 

Bij veel aanmeldingen kan per organisatie maar één persoon deelnemen, zodat we 

zo veel mogelijk organisaties met deze workshop kunnen ondersteunen.  

 

 

 

 

 

mailto:z.ungvari@sociaalwerkdeschans.nl


 

Workshop bestuurskracht 

In het kader van het project Sterk Vrijwilligerswerk, willen wij je een aanbod 

doen. 

In samenwerking met Huis voor de sport Groningen worden er in de vier 

gebieden Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn GRATIS workshops 

Bestuurskracht voor de lokale sportverenigingen in de gemeente 

georganiseerd. 

Tijdens deze inspirerende workshopavond nemen we het bestuur van de 

aanwezige verenigingen onder de loep om te kijken welke winst er mogelijk nog 

voor hen te behalen valt.  

Bestuurskracht gaat over verschillende zaken. Over de samenstelling van het 

bestuur: is dit een afspiegeling van het ledenbestand? Hoe is de sfeer, dynamiek 

en betrokkenheid binnen het bestuur? En zijn binnen het bestuur alle 

competenties aanwezig om het bestuurswerk goed te doen?  

Zomaar een paar vragen die tijdens deze avond de revue zullen passeren.  

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

Training Herkennen van en omgaan met kinderen met bijzonder 

gedrag in Leek 

Elk kind is uniek en elk kind heeft talenten en uitdagingen. Voor het ene kind zijn die 

groot en voor het andere kind zijn ze behapbaar. Als je als vrijwilliger werkt met 

kinderen, dan is het soms prettig wat handvaten te krijgen. Juist voor die kinderen, 

die bijzonder en niet alledaags gedrag laten zien. 

In deze training gaan we het hebben over kinderen die druk gedrag laten zien, of 

teruggetrokken gedrag, of gedrag wat lijkt op paniek of onbegrip. We gaan het 

hebben over de mogelijke oorzaken van dit gedrag (ADHD, of Autisme Spectrum 

Stoornissen ook wel ASS). 

Je leert wat je als vrijwilliger kunt doen om een voor hen prettigere sfeer neer te 

zetten. En hen te helpen in hun uitdagingen. Of het kind nu in de groep zit, of dat je 

individueel met het kind werkt, beide situaties komen aan bod.  

In deze training is er volop ruimte voor eigen inbreng, het delen van ervaringen en 

het stellen van vragen. 

Locatie:  

Dorpshuis De Til (zaal 6) 

Tolberterstraat 36A 

9551 BH  Leek 

Aanmelden: https://www.vitaalvrijwilligerswerk.nl/training/herkennen-van-en-

omgaan-met-kinderen-met-bijzonder-gedrag/ 

 

 

https://www.vitaalvrijwilligerswerk.nl/training/herkennen-van-en-omgaan-met-kinderen-met-bijzonder-gedrag/
https://www.vitaalvrijwilligerswerk.nl/training/herkennen-van-en-omgaan-met-kinderen-met-bijzonder-gedrag/


 

 

 

 

SAMEN EEN ACTIEF WESTERKWARTIER!  


