Wad’n Beweging
It’s almost summer! En dat moeten we vieren, toch? Het afgelopen jaar is namelijk nogal een gek jaar
geweest. Online lessen, weinig beweegactiviteiten en nauwelijks tot geen sociale gelegenheden. Om dit
schooljaar toch goed af te sluiten, hebben wij weer een programma vol met leuke activiteiten voor jullie
opgezet! Bij iedere activiteit staat aangegeven voor welke leeftijdsgroep de activiteit bedoeld is. De meeste
activiteiten zijn voor jongeren. Als er basisschool bij staat, mogen alle kinderen van de basisscholen
eilandbreed meedoen. Staat er klas 1 t/m 4 bij? Dan mogen de leerlingen van de Burgemeester Walda
School en de leerlingen die aan de wal op school zitten, meedoen. Als er geen leeftijdsgroep benoemd
wordt, mag iedereen meedoen. Neem in dat geval je buurvrouw, je oma, je neefje of je tante mee en kom
samen in beweging!
Sommige activiteiten waarbij je je moet aanmelden, bieden ruimte aan een beperkt aantal deelnemers.
Geef je daarom snel op, vóór de aanmelddatum. Alle activiteiten zijn op eigen risico; denk om je eigen
veiligheid én om de veiligheid van anderen. Helaas mag er geen publiek aanwezig zijn bij de activiteiten.
We hopen dat je ook meedoet met Wad’n Beweging! Deel je een foto van één van de activiteiten op social
media? Tag ons dan met Sport op Ameland, zodat wij jouw foto kunnen delen. We wensen je succes en
vooral heel veel plezier met de activiteiten!
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FUNBOXX
KiteMobile komt met de FunBox
x naar Ameland! Hoe cool is dat?
In de Funboxx
zitten de nieuwste en tofste urba
n sporten die jij mag uittesten! Den
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Datum		Tijd		
Locatie 					
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van Buren
Zaterdag 19 juni
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11.00- 12.00
Parkeerplaats bij de Kardinaal de
Jong school
Zaterdag 19 juni
Groep 3 t/m klas 4
14.00- 15.00
Parkeerplaats Ballum (tegenover
het Kruuspunt) Groep 3 t/m klas
Zaterdag 19 juni
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Parkeerplaats Hollum (aan de Jan
Jacobsweg)
Groep 3 t/m klas 4

CRAZY HORSE 88

Ken jij het spel crazy 88? De Ame
lander men- en rijvereniging hee
ft hier een variatie
op bedacht, namelijk crazy horse
88! Bij het spel krijg je een lijst met
gekke maar
vooral leuke opdrachten mee die
te maken hebben met paarden.
Je kan het
individueel, samen of in een groe
pje doen op een tijdstip die jou of
jullie past en
in je eigen dorp. Voer zoveel mog
elijk opdrachten uit en beantwoord
de vragen.
Wanneer je een opdracht hebt uitg
evoerd, mag je deze afstrepen en
vastleggen op
foto of video. Per voltooide opdrach
t of beantwoorde vraag krijg je pun
ten. Heb jij
de meeste punten behaald? Dan
win je het spel en een leuke prijs
!
Scan de QR-code met je telefoon
om de vragenlijst te vinden,
stuur de antwoorden vóór maa
ndag 5 juli in. Zet ‘m op!

FOTOWEDSTRIJD
Doe mee met de fotowedstrijd en
win je eigen foto op canvas! Ga tuss
en 16 en 30 juni de natuur in op
pad met je camera of telefoon en
maak een foto met het thema ‘’nat
uur’’. Maak en stuur je foto in vóó
donderdag 1 juli en mail deze foto
r
door naar brenda@sportfryslan.nl.
Vermeld in de mail wat je leeftijd
is of in welke groep of klas je zit.
Er zijn namelijk drie winnaars, een
per categorie. De drie leeftijdscate
tje
gorieën zijn: basisschool, middelb
are school en volwassenen. Iede
deelnemer mag één foto insturen
re
die hij of zij in de periode van 16
juni tot 30 juni heeft gemaakt. De
winnaars worden gekozen door
Jantina Scheltema!

CHALLENGE SLOOTJESSPRINGEN

Wie wil met dit weer nu niet buit
enspelen? De Bond Friese Vogelwa
chten daagt jou uit
om mee te doen met de jeugdfûg
elwacht-challenge! Slootjesspringen
met een polsstok.
Heb je geen polsstok? Geen prob
leem en probeer het met de oud
erwetse ‘oersprong’.
Stuur je video of foto in voor 21
juni en maak kans op prachtige prijz
en.
Bekijk de introductievideo voor mee
r informatie! Scan de QR code!

VIRTUELE CHALLENGE(S)
FIETSEN

Fiets je ook mee? Wij dagen je uit
om 150 kilometer te fietsen tuss
en 16 juni en 5 juli! Je fietst op je
bedenkt zelf je route. Je hebt dus
eigen tempo, op je eigen moment
20 dagen de tijd om een afstand
en je
van 150 kilometer te fietsen, met
bij door het te noteren in een logb
wie doe jij mee? Houd je activiteit
oek of download een app zoals Stra
en
va. Heb je de 150 kilometer bere
brenda@sportfryslan.nl en ontvang
ikt? Mail je activiteiten door naar
een Amelander medaille!

SKEELEREN

Houd jij van skeeleren? Doe dan
mee aan de virtuele skeeler challeng
e! Skeeler 100 kilometer tussen 16
tempo, op je eigen moment en je
en 5 juli. Dit mag op je eigen
bedenkt zelf je route. Ga alleen,
samen of met een groepje! Denk
een helm en bescherming. Houd
wel goed om je veiligheid, draag
je activiteiten bij door het te note
altijd
ren in een logboek of download
kilometer bereikt? Mail je activiteit
een app zoals Strava. Heb je de 100
en door naar brenda@sportfryslan
.nl en ontvang een Amelander med
aille, succes!

Wad’n Beweging is opgezet door de buurtsportcoaches in samenwerking met Stichting Sociaal Cultureel Werk, de
Burgemeester Walda School en lokale partijen. Heb je een vraag over Wad’n Beweging of een andere vraag over bewegen?
Of heb je zelf een leuk idee voor een activiteit? Neem dan contact op met de buurtsportcoaches van Ameland.
Wij helpen je graag en staan open voor nieuwe ideeën.
Martine Kienstra 06 51198682
Brenda Metz
06 37423180

Volg ons

•Revalidatie •Sportfysio/massage

Sport op Ameland
Sport op Ameland

