
IK NEEM JE MEE!
#sportdoetietsmetje

Dit jaar vond de Nationale Sportweek 
plaats van 18 t/m 27 september. 
In deze week werd door heel  
Nederland veel georganiseerd om 
zoveel mogelijk mensen te inspireren 
om te sporten en bewegen. 
Zo ook in Hilversum!

Een overzicht van de sportieve en 
gezonde activiteiten voor de diverse 
doelgroepen:

Hilversum Actief
Sportdag Mozarthof 
Sportpakket Johan Cruyff Foundation
Cruyff Court Open Dag On Tour
Nordic Walking
Jeu de Boules
Partners

SAMEN IS 
LEUKER



Hilversum Actief 

 Wanneer   Zondag 20 september
 Voor wie   Heel Hilversum
 Bezoekers   ± 700
 Waar   Marktplein Hilversum

Het Marktplein in Hilversum was omgetoverd 
tot een waar sportspektakel! Op deze stra-
lende nazomerdag werd de sportfair Hilver-
sum Actief namelijk voor de vijfde keer geor-
ganiseerd. Samen met de buurtsportcoaches 
van Hilversum en JOGG-Hilversum heeft Team 
Sportservice ’t Gooi laten zien wat zij alle-
maal te bieden hebben voor jeugd, ouderen 
en mensen met een beperking. De bezoekers 
konden informatie inwinnen bij de gezamen-
lijk informatiestand, Verder werd er gedanst, 
geklommen, gesprongen, gevoetbald en heel 
hard gefietst met als beloning: een heerlijke 
smoothie!   
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Sportdag Mozarthof

 Wanneer  Maandag 21 september
 Voor wie  Speciaal onderwijs
 Deelnemers  120 leerlingen
 Waar  Mozarthof

Leerlingen van Mozarthof beleefden een mooie 
dag vol sport en plezier. Team Sportservice ’t 
Gooi kon samen met de leerkrachten een 
corona-proof sportdag organiseren op de 
school. Zo konden de leerlingen kennis maken 
met diverse sporten. De clinics werden gegeven 
door verenigingen uit de regio door trainers van 
NVC Naarden, Eem’78, G-hockey Laren, het Ro-
berta Sumar Yogacentrum Laren en GAC Hilver-
sum. Tijdens de pauze ging Wethouder Floris 
Voorink de klassen rond om fruit en JOGG-
Hilversum bidons uit te delen. Dit maakte het 
een gezonde en sportieve dag!
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Sportpakket 
Johan Cruyff Foundation 

 Wanneer  Maandag 21 september
 Voor wie  Speciaal onderwijs
 Deelnemers  2 scholen 
 Waar  Mozarthof en de Kleine Prins

Twee speciaal onderwijs scholen uit Hilversum 
ontvingen het Cruyff Foundation sportpakket. 
Doordat de jaarlijkse sportdag in het Olympisch 
Stadion niet door kon gaan, stelde de Cruyff 
Foundation in totaal 60 sportpakketten beschik-
baar. Team Sportservice ‘t Gooi heeft de pak-
ketten aangevraagd zodat de leerlingen van het 
speciaal onderwijs in de Nationale Sportweek 
lekker konden bewegen met nieuw sportmate-
riaal. Op het Mozarthof werd op vrijdag tijdens 
de gymles al meteen enthousiast van het nieuwe 
materiaal gebruik gemaakt!
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Cruyff Court Open Dag On Tour

 Wanneer  Woensdag 23 september
 Voor wie  Kinderen van 4 tot 12 jaar
 Deelnemers  64 kinderen
 Waar  Cruyff Court Noord

Buurtsportcoaches van Bink organiseerden in 
samenwerking met de Cruyff Foundation en 
JOGG-Hilversum een geslaagde sport- & spel-
middag op het Cruyff Court Noord aan de 
Stephensonlaan. Er werd gerend, gehockeyd, 
gevoetbald met Cruyff Foundation ambassadeur 
Sander Westerveld (oud-keeper van Liverpool) 
en er werden oud Hollandse spelletjes gespeeld 
met ambassadeurs Johnny de Mol en Evelien de 
Bruijn. Na afloop van de dag gingen de kinderen 
met een mooie Cruyff Foundation bidon en een 
stuk fruit naar huis.
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Nordic Walking

 Wanneer  Woensdag 23 september
 Voor wie  Alle niveaus
 Deelnemers  5*
 Waar  Startpunt: de Zoutkeet

Onder leiding van docente Riet van Engelen 
startte de kennismakingsles Nordic Walking bij 
de Zoutkeet. Na een korte introductie vertrok de 
groep de natuur in. 
Nordic Walking is een toegankelijke sport voor 
alle niveaus. Dit maakt de sport zeer geschikt 
voor mensen met overgewicht, een hogere leef-
tijd, een chronische aandoening zoals COPD, 
Parkinson of mensen die herstellen van ziekte of 
blessure. 

* Maximum aantal i.v.m. coronarichtlijnen
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Jeu de Boules

 Wanneer  Donderdag 24 september
 Voor wie  60-plussers
 Deelnemers  20
 Waar  Bar des Boules

Buurtsportcoaches Laura, Anouck en Miranda 
organiseerden een sportieve middag voor 
60-plussers op de Jeu de Boulesbanen van Bar 
des Boules in Hilversum. De vier banen op het 
Stationsplein stonden in het teken van de Franse 
Jeu de Boules. Het deelnemersveld was zeer 
divers. Deelnemers die het spel nog niet eer-
der gespeeld hadden, werden begeleid door 
instructeurs John en André van Pétanque Club 
De Gooiers. Voor hen was het een kennismaking 
met Jeu de Boules.
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PARTNERS
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