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Het Pad
Het is lang stil geweest omtrent de aanleg van het wandelpad langs de Robbenoordweg.
Maar achter de schermen is er veel gebeurd. Er is overleg geweest over verschillende
materialen en de kosten. Wij zijn blij te kunnen melden dat Stichting Sport en Welzijn
Wieringermeer eruit is.

Dankzij onze sponsoren en subsidie verstrekkers wordt het pad in november aangelegd! De
provincie Noord-Holland, de gemeente Hollands Kroon, de fa. Van Gelder, en de plaatselijke
loonwerkers Sturm en Hopmans maken het mogelijk. Het pad krijgt een breedte van 1.50
meter en zal bestaan uit gemalen asfalt wat verdicht wordt door het walsen van het
materiaal. Het pad wordt geschikt om op te wandelen, maar er kan ook over gefietst worden.

Deze winter hopen we op een veilige manier langs de Robbenoordweg te kunnen wandelen.
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Het eerste tastbare resultaat van onze stichting met dank aan de initiatiefnemers.

Zwembad De Terp: Ons bad!

In de Wieringer courant heeft u een
mooi artikel over ons zwembad kunnen
lezen. 
SSWW, is samen met de medewerkers
van het zwembad, volop in overleg om
te kijken waar verbeteringen
aangebracht kunnen worden, zowel

binnen als buiten. Verbeteringen in uitstraling maar ook verbeteringen in lesmateriaal en
speeltoestellen. Er is al een mooie lijst opgesteld van wensen met als doel meer bezoekers
naar ons bad te trekken.

Ook onze plaatselijke supermarkt DEEN is begaan met het
zwembad. Ze houden momenteel een sponsoractie waarbij
zwembad De Terp één van de doelen is. 
U zult begrijpen dat wij hier heel blij mee zijn en merken dat heel
veel mensen ons zwembad steunen. De badmeester en badjuffen
weten al waar ze de inkomsten van deze sponsoractie aan willen
besteden! Veel mensen uit de Wieringermeer dragen ons zwembad een warm hart toe! Wij
danken supermarkt DEEN voor hun actie.
 

Samen in beweging
Afgelopen september is gestart met de voorbereidingen voor
Sportdorp Wieringermeer: samen in beweging. Beweegaanbieders
en maatschappelijke organisaties trekken samen op om de
komende twee jaar in de vier kernen van Wieringermeer een
beweegaanbod te creëren dat aansluit bij de behoeften en
mogelijkheden van 65+ers uit dit gebied. Hun gezamenlijke doel is inwoners uit deze
leeftijdscategorie te stimuleren tot (blijvend) bewegen. Immers, we weten allemaal dat dit
gezond is! Maar wist u dat bewegen ook kan bijdragen aan positieve effecten op het gebied
van maatschappelijke problemen?
 



Bent u 65+ en woonachtig in de Wieringermeer? Dan ontvangt u binnenkort een vragenlijst
waarin gevraagd wordt naar uw wensen op beweeggebied. De uitkomsten worden gebruikt om
beweegactiviteiten op maat te ontwikkelen. Bewegen is namelijk leuk als het voldoet aan uw
wensen! Is er bijvoorbeeld behoefte aan wandelvoetbal, tennis met zachtere ballen, stoelyoga
of een activiteit op een specifieke locatie? We horen het graag om daar vervolgens met de
samenwerkingspartners op in te spelen.
 
In februari/maart 2019 vindt de officiële opening van Sportdorp Wieringermeer plaats met een
fitheidstest en informatiebijeenkomsten over het valpreventieprogramma In Balans. Dit
genoemde programma is een vast onderdeel van Sportdorp Wieringermeer. Alle 65+-ers in
Wieringermeer ontvangen een uitnodiging voor de opening.  

Sportdorp Wieringermeer is een subsidieaanvraag specifiek om bewegen te stimuleren bij de
groep 65+. Het project is gestart op 1 september 2018 en eindigt 1 september 2020. Voor
Sportdorp Wieringermeer is een subsidiebedrag toegezegd van € 78.760.

Samenwerken
Op woensdag 10 oktober is de intentieovereenkomst (IOK) getekend, een belangrijke stap in
de realisatie van campus ‘De Terp’. Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer is de
initiatiefnemer voor het realiseren van de campus.

De IOK is tot stand gekomen door
samenwerking van de Stichting Sport
en Welzijn Wieringermeer, Gemeente
Hollands Kroon, schoolbesturen van het
basisonderwijs Sarkon, Surplus en
Kopwerk, het voorgezet onderwijs
SOVON en kinderopvang Kappio. In de
IOK staat beschreven dat alle partijen
de intentie hebben om campus ‘De
Terp’ te realiseren in Wieringerwerf.
De bedoeling van de gezamenlijke

partijen is mensen te binden en groei in de regio te bevorderen. De betrokken partijen willen
een bijdrage leveren aan het versterken van het economisch vestigingsklimaat in de
Wieringermeerpolder en omstreken door de leef-, leer-, werk-, sport- en woonomgeving te
verbeteren. Uitgangspunt is dat de programmering van campus ‘De Terp’ aansluit op de
regionale kenmerken: agricultuur, high tech, natuur en duurzame energieopwekking voor een
periode van 40 jaar.

De campus wordt een plek waar jong en oud kan sporten, leren en ontmoeten ongeacht je
talent. Een plek waar basisscholen en voortgezet onderwijs naadloos samenwerken. Met voor-



en naschoolse opvang in een stimulerende omgeving. Waar het bedrijfsleven meebouwt  aan
de campus, maar ook helpt omgevingsgericht leren vorm te geven.

Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer is blij met dit resultaat.

Vereningingsondersteuning
SSWW doet mee aan een 2-jarig begeleidingstraject van Rabobank Kop van Noord-Holland;
tijdens dit traject zet Rabobank haar kennis, mensen en communicatiekracht in om de
vereniging structureel te ondersteunen. Het doel van dit traject is het ontwikkelen van een
breed gedragen strategie waarbij de onderlinge samenwerking tussen alle verenigingen op de
sportcampus wordt versterkt.
 
Op dit moment is er vanuit de Adviesraad een projectgroep (Campus Ambassadeurs) ontstaan
die het ondersteuningstraject van de Rabobank zijn aangegaan: 

Ruuth Jung (SSWW)
Monique de Vries-Bosmans (TC De Maaier)
Vivian Barten-Bruin (Gymnastiekvereniging Advendo)
Sijmon Lautenbach (Duikvereniging Zeus Faber)
Gidus Hopman (Kegelclubs)
Ruud Hoitink (Scouting Die Robben)
Cees Kooy (Rabobank/NOC*NSF)

De Campus Ambassadeurs zijn de afgelopen
maanden aan de slag gegaan met het vormgeven
en onder woorden brengen van het Campus
verhaal met één gezamenlijk doel: Het succes van
campus 'De Terp'. Wat voor dit moment inhoudt
het versterken van de onderlinge samenwerking
tussen de verenigingen middels concrete
activiteiten. In de nabije toekomst (kwartaal 4-
2018) zullen de Campus Ambassadeurs starten

met bezoeken brengen aan de bestuursleden van de afzonderlijke verenigingen, omdat zij
degene zijn die binnen hun eigen vereniging weer de ambassadeur zijn voor de campus. Wij
willen hen enthousiasmeren door te laten zien wat de meerwaarde van de campus is. 
Onze kernboodschap is: De open club van Hollands Kroon.

Professionele ondersteuning?
 
Samen met gemeente Hollands Kroon wordt onderzocht hoe de huidige



sportaccommodaties (sporthal en gymzalen) optimaal geëxploiteerd kunnen worden. Ter
ondersteuning is het bedrijf Treem gevraagd ons hierbij te begeleiden. Is het haalbaar voor
SSWW om de exploitatie van de sporthal en de gymzalen van de gemeente over te nemen?
We wachten de resultaten van dit onderzoek af en houden u op de hoogte.

Volgens de statuten van SSWW moet jaarlijks een gezamenlijke vergadering gehouden
worden voor  Adviesraad  en Algemeen Bestuur. Tijdens de jaarvergadering wordt
teruggekeken op het jaar dat achter ons ligt en dat wat voor ons ligt. Waar staan we en welke
uitdagingen staan ons te wachten. 
 
Zowel de Adviesraad als het Algemeen Bestuur hebben flinke resultaten geboekt. Veel
onderzoek is verricht naar de mogelijkheden en ook onmogelijkheden voor de nieuw te bouwen
campus 'De Terp'. De samenwerking met de partners is verdiept. In oktober is de
Intentieovereenkomst ondertekend door oa toekomstige gebruikers en vanuit de Adviesraad
zijn ambassadeurs onder begeleiding van NOC/NSF bezig om het plan van campus 'De Terp'
nog meer het plan van ons allen te laten worden. Het project Sportdorp Wieringermeer is
gestart. Het Sportdorp richt zich op 65+'ers. 
De gezamenlijke vergadering is afgesloten met een BBQ om informeel contacten te verbreden
en aan te halen. Een waardering voor al die mensen die belangeloos tijd en energie aan dit
mooie project besteden!

Volg ons op Facebook, Instagram, schrijf je in voor onze nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en ontwikkelingen! 

https://www.facebook.com/SSWWieringermeer/
https://www.instagram.com/ssww_1771/?hl=nl
https://sportwelzijnwieringermeer.us17.list-manage.com/subscribe?u=21f38197974719b1c08a8a7fe&id=5023e91392

