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Sportkanaal korte update!
Nog even een nieuwsbrief met een update over de ontwikkelingen
rond Sportkanaal. Want ook al is het weer een poosje geleden dat de
laatste nieuwsbrief is verschenen, we hebben niet stil gezeten. Dus
nog even een korte update!

10 Oktober: open dag Sportkanaal
De voorbereidingen zijn in volle gang. Zaterdag 10 oktober zetten de
sportverenigingen aan het kanaal hun deuren open en zijn bezoekers welkom
om kennis te maken met ze. Langs de fietsroute tussen de verenigingen
worden er door een 5-tal wijkraden samen met partners uit de wijken ook
leuke sportieve activiteiten voor jong en oud georganiseerd.
Behandelcentrum de Hazelaar sluit zich ook aan en laat graag de nieuwe
beweegtuin zien.
Bezoek je ze allemaal en krijg je de stempelkaart vol? Dan is er nog een leuk
goodie-pakket samengesteld door de deelnemers te winnen ook!
We zien je dan, kom op de fiets!

Website
Bij een gezamenlijke open dag hoort natuurlijk ook een gezamenlijk gezicht.
We zijn druk bezig met de ontwikkeling van een logo en website.

Op deze website vind je straks alles over Sportkanaal, de ontwikkelingen,
activiteiten die er georganiseerd worden en deelnemers. Binnenkort is die
online.

Lunchwandelingen
Enkele sportverenigingen aan het Sportkanaal zijn de mogelijkheid aan het
onderzoeken om lunchwandelingen aan te bieden voor bedrijven en
bewoners uit de buurt. Een lekkere wandeling rond het kanaal om even uit te
waaien tijdens je pauze met een verzorgde gezonde lunch bij de vereniging.
Zodra het zo ver is hoor je er van en kun je gezellig aansluiten!

Sportkanaal koppelen aan komende projecten
Om de week is er overleg met een steeds groter wordende groep mensen bij
de gemeente die het Sportkanaal een warm hart toe dragen. Zij denken en
werken mee om tot realisatie ervan te komen. Begin september gaan we
praten met de projectleiders die rond het kanaal onderhoudsprojecten gaan
leiden om te zien hoe we het Sportkanaal daaraan kunnen koppelen. Dus ook
na de vakantie meteen weer aan de slag!

