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Het AZC beweegt mee 
Afgelopen maanden werd er wekelijks na

schooltijd een sportactiviteit georganiseerd voor

de kinderen van het AZC in Baexem.

Beweegcoach Matti: “We brengen kinderen van 4

tot en met 12 jaar in beweging, maar laten ze

vooral ook zelf nieuwe activiteiten verzinnen. Het

is een fijne uitlaatklep én ze leren de

Nederlandse taal kennen.” Lees meer

Meivakantie vol sport en creativiteit 
Tijdens de vakantie zorgden we voor extra

beweging én creativiteit. We gingen onder andere

aan de slag met een circusactiviteit, een

voetbalclinic en graffiti spuiten. Veel kinderen

deden met ons mee. Cultuurcoach Anne vertelt:

“De kinderen maakten fantastische tags, Street

art en pieces. Ze kunnen trots zijn op het

eindresultaat.” Lees meer

Beweegmakelaar Matti 

Hart voor Baexem <hartvoorbaexem@gmail.com>

Meivakantie vol beweging! 
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Als je je gezond voelt, voel je je gelukkiger. Een gezonde
levensstijl, sporten en voldoende beweging helpen
daarbij. Helaas is het niet voor iedereen vanzelfsprekend om
voldoende te bewegen. Voor sommigen is de drempel om te
gaan sporten of bewegen hoger. Wil je graag meer bewegen,
maar weet je niet zo goed hoe? Beweegmakelaar Matti helpt
je op weg. Lees meer

Het kernteam maakt ambities waar 
Na de ondertekening van het sport- en

beweegakkoord formeerde het kernteam,

waaronder Kim Hanssen en Rocco Blommers.

Rocco: “Mooi om te zien dat we vanuit zo veel

partijen uit verschillende hoeken bij elkaar zijn

gekomen. Samen maken we van ambities

werkelijkheid.” "Ik geloof in het goede voorbeeld

geven. Daarom wilde ik deze kans aangrijpen om

iets te betekenen op een grotere schaal", vult

Kim aan. Lees meer

Lerend netwerk vakleerkrachten 
Krachten bundelen om te zorgen voor een impuls

in het beweegonderwijs. Dat doen we tijdens de

bijeenkomsten van het Lerend Netwerk voor

vakleerkrachten. Op donderdag 20 mei vond de

eerste editie plaats. Tijdens de bijeenkomst

komen er allerlei onderwerpen aan bod om

samen te zorgen voor een nog beter

beweegonderwijs. Samen staan we natuurlijk

sterker dan alleen. Lees meer

Tof initiatief? Doe een aanvraag voor uitvoeringsbudget  
Vanuit het lokale sport- en beweegakkoord is er uitvoeringsbudget beschikbaar om de actiepunten

te realiseren. Heb je als organisatie, vereniging of inwoner een initiatief  dat aansluit bij de
actiepunten uit het sport- en beweegakkoord? Doe dan een aanvraag voor het uitvoeringsbudget

door het aanvraagformulier in te vullen. Lees meer

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws of neem contact met ons op!
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Beweeg je met ons mee?
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