
Laat je inspireren en doe mee aan de activiteiten van Wad’n Beweging! 
Genoeg bewegen helpt je om fit, gezond en vrolijk te blijven. Juist nu, in de coronatijd is 
bewegen belangrijk. Want door bewegen verbeter je je weerstand tegen het coronavirus. 
Daarom hebben de buurtsportcoaches in samenwerking met de gemeente Ameland, 
Stichting Sociaal Cultureel Werk Ameland, de Burgemeester Waldaschool en lokale 
organisaties ‘Wad’n Beweging’ opgezet. Juist in deze tijd is het belangrijk om aandacht voor 
elkaar te hebben! Beweeg en doe jij ook mee met de onderstaande activiteiten en tips? 

Wad’n BeWeging

SnoekWedStrijd

Zaterdag 20 februari wordt er een snoekwedstrijd georganiseerd voor de leerlingen van de basisscholen 

en de Burgemeester Waldaschool. De deelnemer met de grootste snoek verdient een tegoedbon! 

Je kunt je opgeven voor woensdag 17 februari bij martine.kienstra@sportfryslan.nl. 

Deelname is gratis. Verdere informatie volgt na aanmelding.

Vang jij de grootSte Snoek?

amelander VoetBal

In de week vanaf 8 februari worden er vier weken lang ballen verstopt op 

Ameland. Dagelijks worden er aanwijzingen gegeven op de social media pagina’s 

van ‘Sport op Ameland’. Vind jij door middel van de aanwijzingen als eerste de 

Amelander voetbal? Volg ‘Sport op Ameland’ op Facebook en Instagram en doe mee! 

De winnaar van de Amelander voetbal verdient een tegoedbon van 25 euro, die 

ingeleverd kan worden bij een sportaanbieder op Ameland. 

Zoek de amelander VoetBal

darttoernooi

Op zaterdag 13, 20 en 27 februari wordt er een darttoernooi georganiseerd voor de leerlingen van de 

basisscholen en de Burgemeester Waldaschool bij ’t Camminghahuus in Ballum. Afhankelijk van het aantal 

deelnemers wordt er een passend speelschema gemaakt. 

Graag opgeven voor 6 februari bij brenda@sportfryslan.nl. 

Deelname is gratis. Verdere informatie volgt na aanmelding.

onehonderd and eighty!

tip!
heB jij de jachtSeiZoen app al gedoWnload?

Speel samen met je vrienden of familie het jachtseizoen spel! 

De app is een real life GPS actiespel. Weet jij te ontsnappen?

Elke dag een wandeling maken is belangrijk voor je 

fysieke en mentale gezondheid. De Ommetje-om app 

helpt je graag daarbij! 

Start met vrienden, familie of collega’s een eigen 

wandelcompetitie of ga de uitdaging aan tegen de rest 

van Nederland. 

de WintergameS 

Drie weken lang wordt er iedere vrijdagmiddag een outdoor activiteit georganiseerd door Outdoor 

Ameland en Ameland Adventure. Alle leerlingen van de Burgemeester Waldaschool mogen gratis deelnemen. 

Er worden twee rondes georganiseerd van een uur. Je kan je opgegeven door een mail te sturen naar 

brenda@sportfryslan.nl. Vermeld in de mail aan welke activiteit(en) je mee wilt doen en op welk tijdstip je 

graag wilt deelnemen (ronde 1 of ronde 2). De activiteiten bieden ruimte aan een beperkt aantal deelnemers, 

vol is vol.

de WintergameS 

Wanneer Wat   Hoe laat    Locatie

5 februari Paintballen  14.30 - 15.30 of 15.30 - 16.30  Outdoor Ameland

12 februari Lasergamen  14.30 - 15.30 of 15.30 - 16.30  Outdoor Ameland 

19 februari  Bubbel voetbal   14.30 - 15.30 of 15.30 - 16.30  Ameland Adventure

rondje ameland 

Doe mee en wandel tussen 5 en 25 februari 50 kilometer! Je wandelt op je eigen tempo, op je eigen 

moment en je bedenkt zelf je route. Je hebt dus 20 dagen de tijd om een afstand van 50 kilometer te 

wandelen, met wie doe jij mee? Hou je activiteiten bij met een activity tracker, of een app zoals Strava of 

maak zelf een logboek. Heb je de 50 kilometer bereikt? Maak dan een screenshot van de activiteiten of een 

foto van je logboek en mail dit naar brenda@sportfryslan.nl. 

Als je het doel hebt behaald, krijg je een Amelander medaille toegestuurd!

Virtuele Wandel challenge 

check de intro video



jutterSkunSt

Hou je ervan om creatief bezig te zijn en mooie dingen te maken? Geef je dan op voor de jutwedstrijd! 

Maak je eigen kunstwerk met de dingen die op het strand te vinden zijn. Het is helemaal aan jou, je mag 

alles maken wat je zelf kunt verzinnen. De kunstwerken worden  beoordeeld door een jury. De winnaar 

verdient een tegoedbon van 25 euro, die ingeleverd kan worden bij een sportaanbieder op Ameland. 

Graag opgeven voor 12 februari bij brenda@sportfryslan.nl. 
Deelname is gratis. Verdere informatie volgt na aanmelding.

maak je mooiSte kunStWerk! 

dance dance dance

Bewegen is gezond! Juist in deze coronatijd. Daarom kunnen 
jong en oud nu mee bewegen met de beweegvideo’s via het 
YouTube kanaal van Ameland in Beweging! Regelmatig staat 
er een nieuw filmpje online, houd het YouTube kanaal in de gaten!

BeWeegVideo’S en tipS

Vind ons via Ameland in Beweging op YouTube of scan

tip!

tip!
tip!

StraVa art
Ben jij creatief en houd je van sporten? Dan dagen wij jou uit 
om Strava Art te creëren! Al sportend maak je een kunstwerk 
dat wordt vastgelegd door je gps signaal. Kijk voor meer informatie op www.strav.art. 

nederland in BeWeging!

podcaSt 

Heb je een vraag over Wad’n Beweging of een andere vraag over bewegen? Of heb je zelf 
een goed idee voor een activiteit? Neem dan contact op met de buurtsportcoaches van 
Ameland. 

Martine Kienstra  06 51198682
Brenda Metz   06 37423180 

Sport op Ameland
Sport op Ameland

Wad’n BeWeging

kindermenu 2.0

Ga aan de slag met Amelander producten en ontwerp een gezond kindermenu! Het winnende 

kindermenu komt op de menukaart te staan van het deelnemende Amelander restaurant. Je krijgt 

tips en tricks van een ervaren horecamedewerker! Wat ga jij voor lekkers maken? 
Alle leerlingen van de basisscholen en de Burgemeester Waldaschool kunnen hieraan deelnemen. 

Je kunt je opgeven voor vrijdag 12 februari bij martine.kienstra@sportfryslan.nl. 
Deelname is gratis. Verdere informatie volgt na aanmelding. 

Wie maakt het geZondSte kindermenu 2.0?

cupcakecup 

Bak jij de mooiste en lekkerste cupcakes? Ga alleen of samen aan de slag en overtuig de jury van jouw 

baktalent! Alle leerlingen van de basisscholen en de Burgemeester Waldaschool kunnen hieraan deelnemen. 

Geef je op voor vrijdag 12 februari bij martine.kienstra@sportfryslan.nl. 
Deelname is gratis. Verdere informatie volgt na aanmelding.

de amelander cupcakecup 

Volg ons

We moeten anders- gezonder- gaan leven. Hoe doen we dat? Wie moeten het doen, en waar gaan we beginnen? Deze antwoorden vindt je in de podcastserie van JOGG: De pizzakoerier in de pauze. Tip: luister de podcast tijdens een wandeling! 
Elke werkdag om 9.15 uur op NPO2 
en om 10.15 uur op NPO1


