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_   Voorwoord  

Voor je ligt de tweede nieuwsbrief van 2022 van  
Achterhoek in Beweging. Ook deze keer weer  
boordevol leuke ontwikkelingen en projecten  
uit het Achterhoekse sportlandschap. 
 
We praten je o.a. graag bij over de stand van zaken  
rondom het Achterhoeks Volleybal Masterplan, 
Rabobank ClubSupport verenigingsonderstening  
en de te volgen webinars en trainingen. Ook geven  
we je een update van verschillende onderzoeken  
en grote evenementen. 
 

Veel leesplezier! 

Pascal Kamperman, namens Achterhoek in Beweging 
pascal.kamperman@achterhoekinbeweging.nl
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Webinar ‘Wedstrijdvoorbereiding:  
hoe ziet dat er eigenlijk uit?’
 
 
Vanuit Topsport Gelderland en Achterhoek in Beweging 
(platform Achterhoek Younited) organiseren we regelmatig 
webinars over sportoverstijgende thema’s. Deze webinars 
zijn gericht op sporters (12 t/m 18 jaar) vanuit Achterhoek-
se talentenacademies of ambitieuze sportverenigingen 
die zijn aangesloten bij Talentclubnetwerk Achterhoek. 
Ook sporters met een erkende status NOC*NSF of regio-
status van Topsport Gelderland kunnen zich aanmelden. 
Ouders/verzorgers en of trainers/coaches zijn uiteraard 
ook welkom.  
 
Op 26 april staat de volgende webinar op de agenda, met 
dit keer als thema: ‘Wedstrijdvoorbereiding, hoe ziet dat er 
eigenlijk uit?’ De webinar duurt ongeveer 60 minuten en 
wordt gegeven door Chloé Webers. Chloé is geaccredi-
teerd sportpsycholoog VSPN bij MOVE Sportpsychologie  
en geeft regelmatig workshops/webinars voor sporters  
en bedrijven. Daarnaast begeleidt ze sporters individueel  
bij de ontwikkeling van mentale vaardigheden. Wil jij  
het maximale uit jezelf halen? Mentaal sterker worden  
en je prestaties verbeteren? Meld je dan snel aan via 
het aanmeldformulier. 

Meer weten?  
Neem dan contact op met Eline Segers,  
eline@topsportgelderland.nl
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_   Update thema’s

Talentontwikkeling 
Trainerscursus Breed Motorisch Opleiden (BMO)
 
 
Er wordt tegenwoordig te weinig en te eenzijdig bewogen. Om beweeg- 
armoede tegen te gaan en om een leven lang bewegen zo goed mogelijk 
te faciliteren, is het belangrijk om breed motorisch op te leiden. Wanneer 
het gaat om BMO, denken we niet vanuit één sport, maar vanuit de tien 
grondvormen van bewegen: 
 
1 - balanceren en vallen 2 - stoeien en vechten 3 - gaan en lopen  
4 - springen en landen 5 - rollen, duikelen en draaien 6 - gooien, vangen, 
slaan en mikken 7 - trappen, schieten en mikken 8 - klimmen en klauteren  
9 - zwaaien en slingeren 10 - bewegen op en maken van muziek

 
Maar hoe doe je dat nou eigenlijk  
binnen je eigen sport? In deze  
praktijkgerichte opleiding van vier  
bijeenkomsten gaan we hiermee 
aan de slag. De cursus vindt plaats  
op woensdag 11 mei, 25 mei, 8 juni  
en 22 juni van 19.30 tot 21.30 uur  
in Doetinchem.
 
Neem voor meer informatie  
en aanmelden contact op met:  
eline@topsportgelderland.nl. 

https://forms.gle/tNk9HWFknxNZSr2c9
https://forms.gle/tNk9HWFknxNZSr2c9
https://forms.gle/tNk9HWFknxNZSr2c9


_   Update thema’s
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deelname aan het onderzoek? Doe dan mee! Ben je sport- 
aanbieder en word je niet benaderd om mee te doen? 
Neem dan contact op met je gemeente, zodat je alsnog 
kunt deelnemen. De resultaten worden voor de zomer  
verwacht. Na de zomer zullen gemeenten contact  
opnemen met sportaanbieders die dit graag willen.

Meer weten? Neem dan contact op met Laura Jonker,  
laura.jonker@achterhoekinbeweging.nl

Sportaanbiedersmonitor 2022
 
 
Net als in 2020, vragen we dit jaar in de maanden april  
en mei alle sportaanbieders om deel te nemen aan de 
sportaanbiedersmonitor. Met de resultaten brengen  
we de vitaliteit van sportaanbieders in de Achterhoek  
in kaart. Daarnaast kunnen sportaanbieders aangeven  
of ze behoefte hebben aan ondersteuning vanuit de  
gemeente. Krijg je als sportaanbieder een verzoek tot 

Monitor - Deelname aan sport  
en cultuur in Winterswijk
 
In het eerste kwartaal van 2022 heeft Achterhoek in Beweging, samen met Actief Winterswijk, onderzoek gedaan  
naar deelname aan sport en cultuur door kinderen in de groepen 5 t/m 8 van de basisschool. De resultaten laten zien,  
dat driekwart van de kinderen in deze leeftijd gek is op buitenspelen en dat meer dan de helft van de kinderen dat ook  
elke dag doet. Acht op de tien kinderen zijn lid van een sportvereniging. Voetbal is de populairste sport, gevolgd door  
gymnastiek/turnen, dansen en judo. Kinderen die geen lid zijn van een sportvereniging, geven vaak aan dat ze wel  
sporten, maar niet bij een club. Of dat ze nog geen lid zijn, omdat ze niet weten welke sport ze leuk vinden. Kinderen  
doen veel minder vaak aan cultuur. Drie op de tien kinderen volgen cultuurlessen, zoals dans, theater of een knutselclub. 
De meeste kinderen geven aan dat zij geen cultuurlessen volgen, omdat ze al op een sport zitten.

De scholen gebruiken de resultaten om te bekijken welke kinderen geen sport en/of cultuurlessen volgen en of zij hierin 
iets voor de kinderen kunnen betekenen. Ook Actief Winterswijk gaat met de resultaten aan de slag. Bijvoorbeeld door  
te gekke activiteiten te organiseren die de kinderen zelf hebben bedacht. Achterhoek in Beweging neemt de gegevens op 
in de sportmonitor.  
 
Zijn er (scholen binnen) andere gemeenten die ook geïnteresseerd zijn in het in kaart brengen van sport en cultuur 
bij basisschoolkinderen, neem dan contact op met laura.jonker@achterhoekinbeweging.nl.



Samenwerking NOC*NSF 
voor KISS-gegevens
 
Het NOC*NSF heeft inzage in de ledenaan- 
tallen bij sportverenigingen (KISS-gegevens). 
Vanuit Achterhoek in Beweging zijn we  
een samenwerking aangegaan om jaarlijks 
deze gegevens te krijgen. We gebruiken 
deze cijfers om de sportdeelname bij  
sportverenigingen over de jaren in beeld  
te brengen. Hierbij kijken we ook naar ver-
schillen tussen jongens en meisjes, mannen 
en vrouwen en diverse leeftijdscategorieën. 
Voor de zomer delen we de eerste over- 
zichten met de gemeenten.
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Monitor unieke sporters

 
Op dit moment loopt de monitor ‘unieke sporters’.  
Samen met vier grote zorginstellingen in de regio 
(Elver, Estinea, Sius en ZoZijn) brengen we de leefstijl  
van mensen met een verstandelijke beperking in kaart.  
De resultaten worden gebruikt om interventies te  
ontwikkelen, waarmee we de leefstijl van mensen  
met een verstandelijke beperking verbeteren.  
We willen leuke activiteiten organiseren en drempels  
wegnemen om gezonder te leven. De resultaten  
worden voor de zomer verwacht en zijn onderdeel  
van de Achterhoekse sport- en beweegmonitor.

Meer weten? 
Neem dan contact op met Laura Jonker,  
laura.jonker@achterhoekinbeweging.nl

Open Clubs - Rabobank  
ClubSupport verenigingsondersteuning

In een van de vorige nieuwsbrieven vermeldden we al dat de Rabobank- 
kring Twente-Achterhoek aan Achterhoek in Beweging heeft gevraagd  
om een bijdrage te leveren aan het traject Rabobank ClubSupport vereni-
gingsondersteuning. Hiermee wil de Rabobank-kring Twente-Achterhoek 
de komende jaren een actieve bijdrage leveren aan het versterken van het 
sport- en cultuurlandschap.

Inmiddels heeft dat geleid tot de opstart van enkele 1-op-1-begeleidings- 
trajecten bij sportclubs in de Achterhoek. De trajecten hebben als doel  
om de verenigingen vanuit hun interne organisatie te versterken. Ook is  
er gestart met een masterclass op het gebied van ledenbinding voor die 
sportverenigingen die zich hiervoor bij de Rabobank hebben aangemeld. 

In de komende maanden breidt de Rabobank de activiteiten verder uit.  
Tegelijkertijd wordt er actief verbinding gezocht met alle andere verenigings-
ondersteunende activiteiten die diverse organisaties en instellingen in de 
Achterhoek bieden.

Het eerste goede nieuws hierin is, dat de meeste activiteiten van de Rabo- 
bank ook gevolgd kunnen worden door verenigingen die niet bankieren bij  
de Rabobank. Dit geldt bijvoorbeeld voor de online workshops ‘Presteren  
met communiceren’ op maandag 9 mei en ‘Duurzame accommodatie’  
op dinsdag 14 juni. Je kunt je hiervoor aanmelden via de volgende link:  
Workshops Verenigingen & Stichtingen (rabobank.nl).

Meer weten? 
Neem contact op met Jan Minkhorst:  
jan.minkhorst@achterhoekinbeweging.nl. 
Voor algemene informatie over de mogelijkheden,  
zie Rabo ClubSupport - Rabobank.

Workshops Verenigingen & Stichtingen (rabobank.nl)
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport


 
De lancering van de website fitveuraltied.nl is een feit!  
Dit betekent dat je je als bedrijf of organisatie nu via  
de website kunt aanmelden voor de Beweeg- en 
Sportaanjager cursus (BSA-cursus) voor jouw  
medewerkers, maar ook voor het De Graafschap  
leefstijlprogramma: WerkFitter!

Fit Veur inspireert, activeert en brengt samen. Dit doen  
we niet alleen; we sluiten aan bij wat er al is en creëren  
zo een regionaal ‘ecosysteem’. Dat betekent dat je als  
ondernemer met al je vraagstukken over vitaliteit bij  
Fit Veur Altied terecht kunt. Wij helpen je de juiste  
richting op, met unieke samenwerkingspartners  
of met een van onze eigen programma’s.  
Misschien denk je nu: ‘Wéér een netwerkclub?’ 
Nee, Fit Veur Altied is anders. FVA concurreert  
niet, maar werkt juist samen. Dat maakt ons uniek.  
Alles voor een fitte Achterhoek. Veur Altied. 

Je kunt ons niet alleen volgen op onze website fitveuraltied.nl, maar ook op Instagram,  
Facebook en LinkedIn (@fitveuraltied). Zo kom je erachter wie we zijn, wat we doen en 
waarom we doen wat we doen. Wie weet kunnen we ook iets voor jouw organisatie  
betekenen! We kunnen niet wachten om samen met jou de Achterhoek ‘Fit Veur Altied’ 
te maken. Doe je mee?

Meer weten? 
Neem contact op met Jordi Doornebosch,  
jordi.doornebosch@achterhoekinbeweging.nl 

Vitale medewerkers
Hoera! Fit Veur Altied is nu online te volgen

HET LEEFSTIJLPROGRAMMA 
VAN DE GRAAFSCHAP

Bewustwording van 
de voordelen van 

een gezonde leefstijl

Laagdrempelig
programma 

Bewegen 
staat centraal 

Positieve 
gedragsverandering 

Voor wie?

Gemotiveerde medewerkers 
van bedrijven uit de Achterhoek in 

de leeftijdscategorie 

van 18 tot 67 jaar

Uitgangspunten Werkfi tter
• Plezier is belangrijk
• Persoonlijke doelstellingen 
• Laagdrempelig en toegankelijk
• Iedereen doet mee op eigen niveau 
• Maatwerk 
• Netwerken en in teams samenwerken
• Kennis en inzicht om morgen nieuwe keuzes te maken 

Fit Veur Altied
Werkfi tter is mogelijk gemaakt door FIT VEUR ALTIED een project
van Achterhoek In Beweging in samenwerking met De Graafschap 
Verbindt, het Graafschap College en Open Club de Nevelhorst.

Locatie
Het programma speelt zich af op inspirerende 
locaties in de Achterhoek waaronder het stadion 
de Vijverberg

Tijd
Iedere bijeenkomst duurt net zo lang als een 
echte voetbalwedstrijd, namelijk 90 minuten

Aanmelden
info@fi tveuraltied.nl

Kosten
€ 250,- (speciale prijs)

Workshops

Het programma bestaat uit 
10 fysieke bijeenkomsten

Weerbaarheid Mentaal fi t Slapen Voeding

Programma
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fitveuraltied.nl
https://www.fitveuraltied.nl/


Donderdag 19 mei a.s.  organiseert  
Achterhoek in Beweging een vervolg- 
bijeenkomst over het volleyballandschap  
in de Achterhoek. Voorafgaand aan de  
oefeninterland van de volleybaldames  
in de SaZa Topsporthal in Doetinchem.  
Tijdens de bijeenkomst bespreken  
we volleybal in de Achterhoek en het  
WK Volleybal 2022. Afgevaardigden van 
de Nevobo,de provincie Gelderland en  
wethouders van  Achterhoekse gemeenten  
zijn ook aanwezig.
 
 
Het programma ziet er als volgt uit:

17.30 uur -  Inloop en ontvangst met soep en luxe belegde broodjes  
in schoolgebouw van Graafschap college te Doetinchem.

18.00 uur -  Bijeenkomst Masterplan.

19.00 uur -  Afronding en verplaatsing naar de Topsporthal.

19.30 uur -  Oefeninterland Nederland – Frankrijk.

 
     Wil je hierbij zijn?  
     Laat dit dan vòòr 10 mei weten door een mail te sturen naar  
     volleybal@achterhoekinbeweging.nl. Per vereniging is er  
     plaats voor twee personen.

Aangezien de ledenaantallen van Achterhoekse volleybalclubs steeds verder teruglopen, slaan 
Achterhoek in Beweging, de Nevobo en Sport-ID de handen ineen met het Achterhoeks Volleybal 
Masterplan. Het doel van dit Masterplan is om het Achterhoekse volleyballandschap te versterken. 
We doen dit onder andere door verenigingen te ondersteunen, Superclubs te vormen die door  
samenwerking een professionaliseringsslag gaan maken en activiteiten te organiseren rondom  
het WK Volleybal dat in september in Nederland plaatsvindt. De gemeenten Oost Gelre en Aalten 
zullen tijdens dit WK vier internationale teams gaan hosten, dus dat geeft allerlei mogelijkheden 
om in de regio leuke side-events te organiseren. Op deze manier willen we meer mensen enthou-
siast maken voor de sport en het volleyballandschap in de Achterhoek toekomstbestendig maken.  

Het Masterplan is 17 februari van start gegaan met een online kick-off, waar  
een heel aantal enthousiaste Achterhoekse volleybalverenigingen bij aanwezig  
waren. Om de volgende stap te zetten, hielden we 3 bijeenkomsten in april jl.  
waar we met volleybalverenigingen in gesprek gingen over de kansen en  
mogelijkheden om het volleyballandschap in de Achterhoek te versterken.  
Ook bespraken we hoe we daarin kunnen samenwerken.  

Daarnaast organiseren we in april per gemeente  
een lokale kick-off om bedrijven, scholen, buurt- 
sportcoaches en verenigingen enthousiast te maken  
over het WK Volleybal en mogelijke side-events.  
Daarbij kun je denken aan scholentoernooien,  
straattoernooien en het laten komen van de  
Join Volleybalbus. Maar ook bestaande initiatieven  
kunnen in het teken worden gesteld van het WK.  
 
Mocht je ideeën hebben over leuke side-events, dan horen  
we dat graag via volleybal@achterhoekinbeweging.nl. 

AVMP:  
Achterhoeks Volleybal Masterplan

Bijeenkomst 
volleybal in de Achterhoek

Myrthe Schoot
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Tussentijdse evaluatie  
sportnota Montferland Beweegt 

Bijeenkomst lokaal Sportakkoord Achterhoek 

Op maandagavond 21 maart ontmoetten diverse vertegenwoordigers van acht  

lokale Sportakkoorden uit de regio Achterhoek elkaar, onder leiding van proces- 

begeleider Jorrit Smit. Eerst was er aandacht voor de stand van zaken van elk  

lokaal Sportakkoord. Daarna werd de groep in tweeën gedeeld en gingen de 

deelnemers met elkaar in gesprek over successen en uitdagingen. Verschillen-

de thema’s kwamen aan de orde, zoals senioren, jeugd, vitaliteit en bedrijfsleven, 

open clubs, verbinding met preventie en samenwerking met onderwijs. Ook de 

organisatie, de communicatie en het relatiebeheer van elk lokaal Sportakkoord  

kwamen aan bod. De deelnemers ervaarden de bijeenkomst als positief. In ver-

volgbijeenkomsten willen zij graag de focus leggen op een bepaald thema.  

Op die manier kunnen ze inhoudelijker met elkaar aan de slag, van elkaar leren 

en elkaar helpen. Onder het motto ‘regionaal samenwerken en lokaal uitvoeren’ 

streven we samen naar lokale Sportakkoorden die een bijdrage leveren  

aan sport en bewegen op lokaal niveau. 

 

_   Update lokale sportakkoorden

In de zomer van 2020 stelde de gemeenteraad van Montferland de sport- 
nota ‘Montferland Beweegt’ vast. Sport is in de Montferlandse sportnota  
meer dan een doel op zich. Het is niet alleen leuk, maar heeft ook een  
preventieve en positieve werking om maatschappelijke doelen te bereiken. 
Montferland zet sport en bewegen daarom ook als middel in. 

Er is een tussentijdse evaluatie opgesteld om de gemeenteraad, organisaties  
en inwoners te informeren over de tussenstand van deze sportnota. De tussen- 
stand laat zien wat er de afgelopen periode – ondanks corona – allemaal is 
bereikt. In de evaluatie staat een greep uit de vele activiteiten.  
Klik hier om naar de tussentijdse evaluatie te gaan. 

Ruth Mijnen – wethouder sport – is trots als zij terugkijkt op de afgelopen 
twee jaar: “Allereerst ben ik trots op de enorme veerkracht van de sport in 
Montferland. Het verenigingsleven heeft de afgelopen twee jaar voor een 
groot gedeelte stilgelegen. Toch zijn vrijwel alle leden hun club trouw ge-
bleven. Dat verdient een groot compliment!” Mijnen is daarnaast trots dat 
veel activiteiten wél zijn doorgegaan: “Soms was er veel creativiteit nodig, 
maar we bleven in beweging. Het Lokaal Beweeg- en Sportakkoord ‘Heel 
Montferland Beweegt’, dat we tijdens de coronacrisis hebben gerealiseerd, 
bleek een belangrijke aanjager om heel Montferland in beweging te krijgen! 
De gemeente kreeg daarbij extra steun via de regionale samenwerkings- 
organisatie “Achterhoek in Beweging.” 

Meer weten?
Neem dan contact op met Pascal Kamperman,  
pascal.kamperman@achterhoekinbeweging.nl

https://www.achterhoekinbeweging.nl/evaluatiemontferland/#page=1
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Heel Oude IJsselstreek Beweegt

 
Bewegen, sporten en een gezonde leefstijl zijn 
belangrijk, voor iedereen. Bewegen zorgt ervoor  
dat we ontspannen, uitdagingen aangaan, lichamelijk 
en mentaal fit blijven en elkaar blijven ontmoeten.  
Met ‘Heel Oude IJsselstreek Beweegt’ realiseert  
de gemeente haar eigen lokale Beweeg- en  

Sportakkoord. De afgelopen maanden hebben  
verschillende (sport)aanbieders, werkgevers  
en professionals uit het onderwijs en de zorg  
meegedacht over de inhoud en ambities van  
dit akkoord. Het resultaat kun je  
hier bekijken. 

Eén van de deelnemende teams aan 
het Montferlands Ommetje is het team 
GLI-Slimmer. Dit team bestaat uit 11 deel-
nemers aan de Gecombineerde Leefstijl 
Interventie (GLI) uit ’s-Heerenberg en  
omstreken. De GLI is een leefstijlprogram-
ma voor volwassenen om een gezondere 
levensstijl te bereiken en overgewicht  
te verminderen. De deelnemers aan het 
leefstijlprogramma krijgen begeleiding 
van Diëtistenpraktijk Lieke van Soest 
en Oefentherapie Montferland. 
 
Leefstijlcoach- en oefentherapeut Dorien  
Peters van Oefentherapie Montferland 
schreef het team in voor de tien-weekse  
digitale wandeluitdaging. Ze is erg enthou- 

siast over het Montferlands Ommetje: 
‘Deelnemen aan deze wandeluitdaging 
heeft zoveel toegevoegde waarde voor  
ons leefstijlprogramma: meer bewegen, 
nog meer contact met elkaar, genieten  
van het buiten zijn en in de natuur. Nu  
de wandeluitdaging afgelopen is, krijg ik 
ook na afloop nog dagelijks berichtjes van 
deelnemers dat ze weer een ommetje  
gemaakt hebben gemaakt.’ 

Het Montferlands Ommetje heeft ervoor 
gezorgd dat deelnemers aan de GLI van 
een dagelijkse wandeling inmiddels een 
gewoonte hebben gemaakt. Voor Sanne 
(36) werkte de onderlinge competitie goed: 
‘De lichte sportieve strijd met het eigen 

team en met de andere teams was voor mij 
erg motiverend’. Ook voor Truus (68) was 
het competitie-element een belangrijke 
motivator: ‘Meedoen is voor mij belang- 
rijker dan winnen, maar de beloning via 
punten werkte voor mij persoonlijk erg 
goed. Dat maakt het dagelijks wandelen 
leuker!’

Nu de tien weekse wandeluitdaging erop  
zit blijven veel deelnemers doorlopen. 
Hans (68): ‘Het Ommetje was voor mij een 
goede stok achter de deur. Met veel plezier 
heb ik meegedaan. Ik ben nu gemotiveerd 
om te blijven bewegen’.

Team GLI-Slimmer is door het Montferlands Ommetje meer in beweging

https://www.mijnsportidee.nl/
https://www.mijnsportidee.nl/
https://www.mijnsportidee.nl/
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_   Update evenementen

De Achterhoekse  
Unieke Spelen  
komen eraan!
Meedoen, elkaar ontmoeten en plezier maken. Dat is waar 
het om draait tijdens de Achterhoekse Unieke Spelen die 
op zaterdag 21 mei 2022 worden gehouden in en rondom 
de Hamalandhal in Lichtenvoorde. De Achterhoekse  
Unieke Spelen zijn in navolging van de Special Olympics 
Nationale Spelen 2018. 

De eerste regionale editie in 2019 was een groot succes.  
Bij Loes Lageschaar, regiocoördinator Uniek Sporten bij  
Achterhoek in Beweging, verschijnt een grote lach op haar 
gezicht als ze terugdenkt aan die eerste editie. ‘Wat hebben 
we een lol gehad samen. Als organisatie hadden we alles 
tot in de puntjes voorbereid, maar met deze doelgroep is en 
blijft het volop improviseren. Zo was bij de finalewedstrijd 
voetbal een van de belangrijkste spelers nergens op het veld 
te bekennen. Na een korte zoektocht bleek dat hij al in de 
kantine zat om handtekeningen uit te delen. Geweldig toch?’ 

Nu, na drie jaar, kan eindelijk de tweede editie van de  
Achterhoekse Unieke Spelen worden gehouden. Dit jaar 

vindt het evenement plaats in de gemeente Oost  
Gelre, bij de Hamalandhal. ‘De Hamalandhal is er voor  
iedereen. Daarom zijn wij ontzettend trots dat wij dit  
jaar de Achterhoekse Unieke Spelen mogen organiseren’,  
zegt Tim Bader, manager Hamalandhal.

Sporters met een verstandelijke en/of lichamelijke beper- 
king, van jong tot oud, maken kennis met het gevarieerde 
sport- en beweegaanbod van de Achterhoek. ‘We kiezen 
voor een iets andere opzet dan de vorige editie’, vertelt  
Loes Lageschaar. ‘Deelnemers schrijven zich niet in voor  
één sport, maar rouleren tussen verschillende sport- en  
spelactiviteiten, zowel binnen- als buiten. Van voetbal,  
stoepranden, tafeltennis en bocce tot judo, gym of boot-
camp. Daarnaast is er, voor wie durft, de mogelijkheid om  
de klimwand uit te proberen. Voor deelnemers met een  
ernstig meervoudige beperking is er een laagdrempelig  
beweegprogramma beschikbaar. Zo is deelname voor  
alle unieke sporters mogelijk.’ Bij alle activiteiten van  
de Achterhoekse Unieke Spelen staat de olympische  
gedachte centraal: meedoen is belangrijker dan winnen.

Het evenement start om 10.30 uur met een gezamenlijke 
warming-up en duurt tot ongeveer 15.00 uur. Op de  
website www.achterhoekseuniekespelen.nl staat alle  
informatie zoals het volledige programma en het aan- 
meldformulier. Publiek is uiteraard van harte welkom.

Met sporten en bewegen zorgen we ervoor dat iedereen, 
ongeacht leeftijd, achtergrond, kwaliteit of beperking,  
erbij hoort. Het is een sportevenement door en voor  
Achterhoekers, met als doel alle unieke sporters in onze  
regio te laten meedoen. 

 
Meer weten? 
Neem contact op met Loes Lageschaar,  
loes.lageschaar@achterhoekinbeweging.nl
www.achterhoekseuniekespelen.nl

https://www.achterhoekseuniekespelen.nl/
www.achterhoekseuniekespelen.nl
www.achterhoekseuniekespelen.nl
www.achterhoekseuniekespelen.nl
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Terugblik op vijf jaar  
Achterhoek in Beweging

Op vrijdag 25 februari kwamen partners,  
gemeenten, ambassadeurs en de Raad van 
Toezicht van Achterhoek in Beweging samen.  
 
Tijdens deze bijeenkomst keken de aanwezigen 
terug op vijf jaar Achterhoek in Beweging. Dag-
voorzitter Marijn de Vries vroeg aan de aanwezigen 
hoe zij de vijf jaar regionaal samenwerken hebben 
ervaren. Alle aanwezigen waren het erover eens 
dat het van grote meerwaarde is om regionaal  
gezamenlijk op te trekken en zowel publieke als  
private samenwerking tot stand te brengen.  
 
Iedereen is er trots op dat dit netwerkplatform  
een landelijk voorbeeld is. Pascal Kamperman,  
begonnen als projectleider, vertelde hoe hij dit  
traject heeft beleefd en ervaren. Inmiddels staat  
het huis van Achterhoek in Beweging met een 
stichting en partnerschappen met acht gemeen- 
ten en zestien partners. Pascal presenteerde het 
vervolgtraject, dat bestaat uit het herijken van  
de strategische visie en de aanpak van regionaal  
samenwerken en lokaal uitvoeren. Hierin wordt  
de organisatie begeleid door WePublic uit Amster-
dam. Op 15 juni komen de partners, gemeenten  
en ambassadeurs weer samen om het visie- 
document en de laatste ontwikkelingen in het 
sportlandschap te bespreken.

Aankondiging  
evenementen
 
------------- 

19 mei:  Werkbezoek Ministerie VWS

22 mei:  AUS 2022 

15 juni:  Dag Uniek sporten Outdoor Gelderland 

23 t/m 26 juni: ECSG2022

23 sept. t/m 15 okt.: WK volleybal 2022

-------------
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_   Update  
vanuit de partners

Onlangs ondertekenden Achterhoek in Beweging en Sport-
ID officieel een samenwerkingsovereenkomst, waarin is 
vastgelegd op welke manier de twee organisaties elkaar 
kunnen helpen en versterken. Beide partijen hebben de 
doelstelling om samen met andere partners initiatieven 
rond sport, bewegen en een gezonde leefstijl in de  
regio te ontwikkelen, te ondersteunen en uit te voeren. 

Om dit doel te bereiken, gaan Achterhoek in Beweging en 
Sport-ID de komende jaren een samenwerking aan. In elk 
geval tot en met 31 december 2024 bundelen beide orga- 
nisaties de krachten om gezamenlijke initiatieven te ontwik-
kelen en uit te voeren, die een belangrijke bijdrage leveren 
aan sport en bewegen en de leefbaarheid in onze regio. 

Nieuwe partner Sport-ID

Maurice Tepperik, directeur-bestuurder van Sport-ID  
is blij met de samenwerking: “Als Sport-ID leveren we  
graag een bijdrage aan een gezonde en sportieve regio. 
Achterhoek in Beweging is voor ons een belangrijke  
samenwerkingspartner, omdat we samen beter in staat  
zijn om een toekomstbestendige sportinfrastructuur te  
realiseren. Onze kennis en uitvoeringskracht verbinden we 
daarom graag aan hét sportnetwerk van de Achterhoek.”
 
Ook Pascal Kamperman, directeur-bestuurder van Achter- 
hoek in Beweging, ziet het partnership vol vertrouwen  
tegemoet. “Door de samenwerking met Sport-ID versterken 
we de kennis op het gebied van verenigingsondersteuning en 
preventie. Daarnaast kunnen we samen nog beter op zoek 

naar antwoorden op complexe vraagstukken die op het  
sportlandschap afkomen. De kennis en kunde van Sport- 
ID kunnen we goed gebruiken om lokale vragen verder op  
te pakken en uit te voeren met de verschillende partners.  
Zo werken we regionaal samen en kunnen we lokaal blijven 
uitvoeren en het verschil maken.
 
Meer weten?
Neem dan contact op met Pascal Kamperman,  
pascal.kamperman@achterhoekinbeweging.nl
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SAMEN 
ACTIEF

Blijf op de hoogte van de 
laatste nieuwtjes en volg  
ons op social media: 

Inhoudsopgave

www.achterhoekinbeweging.nl

