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_   Inleiding  

Wat hebben we het afgelopen jaar leuke en positieve reacties mogen  
ontvangen op onze vernieuwde nieuwsbrief. Ook fijn om te weten dat  
deze nieuwsbrieven actief zijn gedeeld met jullie achterban. Zo zijn de  
laatste ontwikkelingen en activiteiten van Achterhoek in Beweging bij  
veel personen terechtgekomen die allemaal een bijdrage leveren om  
de Achterhoek in beweging te krijgen.  

Dit is alweer de laatste editie van 2021. Ook deze nieuwsbrief staat vol  
ontwikkelingen en activiteiten. We praten je bij over de te volgen webinars,  
de Beweeg- en Sportaanjager en de peiling van de gezondste regio. 
Uiteraard geven we je een update over de grote evenementen die gaan  
plaatsvinden in onze regio. 
 

Veel leesplezier! 

Pascal Kamperman, namens Achterhoek in Beweging 
Pascal.kamperman@achterhoekinbeweging.nl | 06 30 45 96 20   
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Veelzijdiger in Beweging 
 
 

Onlangs vond op sportpark IJsselweide in Gendringen een 

bijzonder symposium plaats onder de titel SAMEN-WERKEN. 

Ruim 60 deelnemers bogen zich die dag over vraagstukken uit 

het RIF-project ‘Veelzijdiger in beweging’ van het Graafschap 

College. Een project dat ernaar streeft om de beroepsopleidin-

gen van Sport en bewegen optimaal te laten aansluiten bij de 

ontwikkelingen binnen de branche sport, bewegen en leefstijl. 

Steeds vaker worden sport en bewegen gezien als ‘middel’ om 

in te spelen op belangrijke maatschappelijke thema’s, zoals 

gezondheid, vitaliteit, participatie en inclusiviteit. In dit kader 

wordt in de Achterhoek volop ingezet op de ontwikkeling van 

vitale sportparken en Open Clubs. Dit zijn centrale ontmoe-

tingsplaatsen met meerdere functies en maatschappelijke  

taken. En dit vraagt van (toekomstige) beroepskrachten,  

op het gebied van sport en bewegen, andere competenties. 

 

Wil je meer lezen over het symposium,  

kijk dan op www.achterhoekinbeweging.nl/nieuws.

_   Update thema’s

 
Bijeenkomst wethouders sport –  
ambassadeurs - Raad van Toezicht
 
 

Op vrijdag 21 januari 2022 maken de wethouders Sport  

en ambassadeurs van Achterhoek in Beweging kennis met 

de leden van Raad van Toezicht van Stichting Achterhoek  

in Beweging. 

Tijdens deze bijeenkomst blikken de leden van Raad van 

Toezicht terug op 1e jaar van bestaan van de stichting.  

Verder gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek over 

hoe zij het jaar 2021 hebben ervaren in de nieuwe  

constructie van platform Achterhoek in Beweging. 

Verder zal Pascal Kamperman een doorkijk geven wat  

op programma staat in het jaar 2022. Aansluitend op  

deze besloten bijeenkomst verwelkomen we enkele 

partners die hun partnership gaan ondertekenen.

www.achterhoekinbeweging.nl/nieuws


Onderzoek ten behoeve van sport, bewegen  

en gezonde leefstijl bij vier zorginstellingen

Inhoudsopgave

 
 

Elke gemeente heeft wel een eigen website of boek waarin het sportaanbod van  

de gemeente staat gepresenteerd. Maar ben je op zoek naar een uniek sportaanbod,  

dan kan het goed zijn dat je dit niet binnen jouw eigen gemeente kan vinden. Zo heeft 

niet elke gemeente een vereniging die rolstoeltennis aanbiedt of een gymgroep speciaal 

voor kinderen met een verstandelijke beperking. Dan is het handig dat je gemeente  

overstijgend kunt zoeken want misschien biedt de naastliggende gemeente dit unieke 

sportaanbod wel! www.unieksporten.nl is hét platform waar sporters en sportaanbieders  

samenkomen, waar het unieke sportaanbod (van het hele land!) te vinden is. Zowel  

sportaanbieders, als sporters, kunnen hier ook informatie vinden over onder andere  

financiële regelingen, hulpmiddelen, etc. Komend jaar zal Achterhoek in Beweging  

www.unieksporten.nl nog meer op de kaart zetten binnen de Achterhoek!

Eind september 2021 is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen Achterhoek  

in Beweging en de vier zorginstellingen: Elver, Estinea, Sius (voorheen De Lichtenvoorde)  

en Zozijn. Gezamenlijk hebben we afspraken gemaakt en doelstellingen geformuleerd voor  

de komende jaren. Om deze doelstellingen nog concreter te kunnen maken, kiezen we  

ervoor om in januari 2022 een gezamenlijk onderzoek (0-meting) te gaan doen onder alle 

cliënten van deze zorginstellingen ten aanzien van sport, bewegen en gezonde leefstijl. 

Hiermee willen wij inzichtelijk krijgen hoeveel mensen met een verstandelijke beperking al  

bewegen, welke belemmeringen zij ervaren, welk beweegaanbod aansluit bij de behoefte,  

etc. Op basis van deze inzichten kan worden bepaald of bijvoorbeeld in het huidige aanbod 

een en ander moet veranderen of dat het beter is om in te zetten op betere begeleiding  

hierbij. Op dit moment zijn wij druk bezig met de ontwikkeling van het onderzoek, gezamen- 

lijk met de zorginstellingen, zodat we volgende maand het onderzoek kunnen gaan starten.  

Wordt vervolgd!

Meer weten? 

Neem dan contact op met Loes Lageschaar, loes.lageschaar@achterhoekinbeweging.nl

www.unieksporten.nl:  
Hét platform waar al het unieke sportaanbod op staat

www.unieksporten.nl
www.unieksporten.nl


Voor wie worden deze webinars georganiseerd?

De webinar is gericht op sporters (12 t/m 18 jaar) en de ouders/verzorgers van deze  

sporters vanuit Achterhoekse talentenacademies of ambitieuze sportverenigingen  

(aanbod extra trainingen) die zijn aangesloten bij Talentclubnetwerk Achterhoek.  

Ook trainers en sporters met een erkende status NOC*NSF of regiostatus Topsport  

Gelderland kunnen zich aanmelden.  

Inhoudsopgave

We slapen allemaal, maar waarom is het zo’n belangrijke activiteit in ons 

 leven? Slaap zorgt ervoor dat we de volgende dag weer kunnen functioneren 

en presteren. Tijdens onze slaap herstellen we fysiek en mentaal. Maar hoe  

kan een sporter zijn of haar slaap verbeteren?

Achterhoek in Beweging (platform Achterhoek Younited) organiseert voor alle 

sporters vanaf 12 jaar een webinar Slaap & Herstel. De webinar duurt 60 minuten 

en wordt gegeven door Geeke Barmentloo. Geeke is regiocoördinator Talent- 

ontwikkeling bij Achterhoek in Beweging, sportmanager bij Topsport Gelderland 

en ook powernap- en slaapcoach. Zij geeft regelmatig workshops + webinars en 

begeleidt sporters individueel met betrekking tot dit thema. 

 

Na de webinar: 

•  hebben zij meer kennis over slaap en slaaphygiëne

•  weten zij hoe het gesteld is met slaaphygiëne

•  weten zij wat eventuele slaapdieven zijn

•  ontvangen zij tips om beter te slapen

•  weten zij hoe je een powernap kan inzetten als rust en herstelmoment

Webinar       Slaap & Herstel  
voor sporters

Talentavond met Lonneke Sloetjes 
 
 
Woensdagavond 3 november was er in samenwerking  
met Achterhoek in Beweging en Topsport Gelderland een  
Toptalentenavond op het Houtkamp College in Doetinchem. 
Het Houtkamp College heeft een samenwerking met  
topsport Gelderland en biedt topsportvriendelijk onderwijs.  
Dit was de eerste Toptalentenavond voor sporters en hun  
ouders/ verzorgers. Na een informatieve opening waren er 
voor zowel de ouders als de leerlingen inspirerende sessies. 
Maus Smeets van What About Food vertelde over sport- 
voeding en Lonneke Sloetjes deelde haar ervaringen.  
Dit deed ze samen met Dick Boschman, voormalig top- 
sporter. Zowel de sporters als hun ouders hebben een  
leuke avond gehad!

Meer weten?  
Neem contact op met Geeke Barmentloo,  
geeke.barmentloo@achterhoekinbeweging.nl.
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k  Inwoners van de Achterhoek die lid zijn van een sport- 
vereniging zijn fysiek gezonder, voelen zich sociaal meer  
verbonden met hun omgeving, zijn vaker tevreden over  
hun leven, hebben meer zelfvertrouwen en hebben vaker  
een beeld voor zichzelf voor de toekomst waar ze zich  
voor inzetten.

k   De meeste jongeren zijn gezond en gelukkig. Het lukt  
niet alle jongeren om altijd voldoende te ontspannen.

k  In de Achterhoek worden verschillende interventies  
gedaan om een gezonde leefstijl te bevorderen.  
Qua bekendheid en gebruik is er nog winst te behalen.  
De meeste inwoners zijn niet op de hoogte van acties  
rondom sport- en bewegen, stoppen met roken, alcohol- 
gebruik verminderen en/of gewicht verliezen. 

 
Op dit moment wordt gewerkt aan de resultaten per  
gemeente. De gemeentes kunnen deze rapportages voor  
de kerst tegemoet zien.  
 
Meer weten? Neem dan contact op met Laura Jonker,  
Laura.jonker@achterhoekinbeweging.nl

De gezondste regio peiling SAMEN 
ACTIEF

De resultaten laten zien dat:

k  Ruim vier op de tien inwoners van de Achterhoek  
elke dag beweegt. De voornaamste reden om niet  
te bewegen is omdat men dit fysiek niet aankan.  
De meeste inwoners sporten. Populair zijn de sport- 
school en het hardlopen. Ook wielrennen en fietsen 
wordt vaak genoemd. 

k  Inwoners van de Achterhoek die voldoen aan de  
beweegrichtlijn (meer dan 150 minuten bewegen per 
week) waarderen hun dagelijks functioneren beter, zijn 
fysiek gezonder, hebben meer zelfvertrouwen en zijn  
vaker tevreden over hun leven dan inwoners die niet  
voldoen aan de beweegrichtlijn. 

k    Inwoners van de Achterhoek die sporten zijn in ver- 
gelijking tot inwoners die niet sporten fysiek gezonder,  
mentaal fitter, waarderen hun dagelijks functioneren  
beter even als hun leven in het algemeen, ze hebben  
meer zelfvertrouwen en voelen zich meer verbonden  
met hun sociale omgeving dan mensen die niet sporten. 
Ook hebben zij vaker een toekomstbeeld. 

In het najaar van 2021 is op initiatief van Achterhoek in Beweging in samenwerking met de Achterhoek  

Ambassadeurs, Moventem en Proscoop gewerkt aan de gezondste regiopeiling. Het doel van deze peiling  

is om de ervaren fysieke en mentale gezondheid van inwoners van de Achterhoek in kaart te brengen,  

gerelateerd aan hun sport- en beweeggedrag. Het onderzoek is uitgevoerd onder het regiopanel  

Achterhoek Spreekt en is aangevuld met Montferland Spreekt. In totaal hebben 2.855 inwoners van  

18 jaar en ouder uit de Achterhoek de vragenlijst volledig ingevuld. Daarnaast hebben 275 jongeren  

vanuit het jongerenpanel VINNIC vragen over hun welbevinden ingevuld. 

www.achterhoekinbeweging.nl
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Wist jij dat meer bewegen een positieve impact heeft op ziek-

teverzuimcijfers, de productiviteit én het werkplezier van 

medewerkers. Hoe meer medewerkers bewegen en sporten, 

des te minder ziekteverzuim per jaar. De arbeidsproductiviteit 

van een medewerker die meer dan tien keer per maand sport 

ligt gemiddeld 12,5 % hoger dan van iemand die niet sport. 

JULLIE EIGEN BEWEEG- EN SPORTAANJAGER HEB JE

AL BINNEN

Sport en beweging als bewezen middel is de aanleiding om 

te gaan werken met het nieuwe fenomeen binnen bedrijven/

organisaties: de beweeg- en sportaanjager! Zij zorgen er 

binnen je bedrijf voor dat meer medewerkers gaan bewegen 

en sporten. Hoe herken je ze? Het is die werknemer die voor-

stelt samen te wandelen in de pauze en direct te porren is voor 

een bedrijfscompetitie, beweegchallenge of sportactiviteit.

TRAINING BSA VOOR JULLIE EIGEN BEWEEG- EN SPORT-

AANJAGER 

Wil je het samen bewegen en sporten binnen jouw bedrijf 

meer op de kaart zetten? Je eigen medewerkers de eerste stap 

laten zetten naar meer bewegen? Dan is de introductie van de 

beweeg- en sportaanjager de oplossing. Hierdoor is het nu 

mogelijk om een eigen medewerker deel te laten nemen aan 

de training BSA. Zij worden tevens onderdeel van het BSA 

netwerk waarbij inspirerende voorbeelden worden gedeeld. 

Inmiddels is de eerste lichting Beweeg- en Sportaanjagers 

met succes binnen de regio Achterhoek op geleid! 

HEB JE OOK INTERESSE IN DE TRAINING OF WIL JIJ ZELF 

BSA-ER WORDEN? 

Neem dan contact op met info@fi tveuraltied.nl of bel met 

Raymond Sweers (06-46 962 157) of Gerdy Hoornenborg 

(06-10 657 272). Kosten voor de training BSA zijn € 150,- 

voor 2 dagdelen (speciale prijs).

VERHOOG DE ARBEIDSPRODUCTIVITEIT 
BINNEN JE BEDRIJF MET EEN BSA-ER!

*  De Beweeg- en Sportaanjager is (naast Werkfi tter) een onderdeel 

van het project Fit veur Altied. 
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Wist jij dat meer bewegen een positieve  
impact heeft op ziekteverzuimcijfers, de  
productiviteit een het werkplezier van  
medewerkers? Hoe meer medewerkers  
bewegen en sporten, des te minder ziekte- 
verzuim per jaar. De arbeidsproductiviteit  
van een medewerker die meer dan tien  
keer per maand sport ligt gemiddeld 12,5  
hoger dan van iemand die niets sport. 

Sport en bewegen als bewezen middel is  
aanleiding om te gaan werken met de  
beweeg- en sportaanjager. Zij zorgen er  
binnen het bedrijf voor dat meer mede- 
werkers gaan bewegen en sporten.  
 

Hoe herken je ze? Het is die medewerker  
die voorstelt samen te gaan wandelen in de  
pauze en die direct te porren is voor een  
sportactiviteit of challenge. 

Heb jij zo’n collega? En die het ook leuk vindt 
om een training te gaan volgen voor beweeg- 
en sportaanjager? Meld hem of haar dan snel 
aan voor deze training via info@fitveuraltied.
nl. Naast het volgen van deze training, worden 
zij onderdeel van het BSA-netwerk waar volop 
voorbeelden worden gedeeld. 

Meer weten?  
info@fitveuraltied.nl 

Verhoog de arbeidsproductiviteit  
binnen je bedrijf met een BSA-er!

De Graafschap Werkfitter

 
Heb je gemotiveerde medewerkers tussen de 18 en 67 jaar die je graag  
bewust wilt maken van de voordelen van een gezonde leefstijl?  
 
Meld hem of haar dan aan voor het leefstijlprogramma  
van de Graafschap waarbij diverse workshops  
worden georganiseerd met thema’s als weer- 
baarheid, mentaal fit, slapen en voeding.  
 
Na tien bijeenkomsten op diverse  
inspirerende locaties in de Achterhoek  
vindt er zeker een gedragsverandering  
plaats en zal beweging centraler staan  
in het leven van deze medewerkers. 

Meer weten?  
Neem contact op met Michael Ogubai  
via michael.ogubai@degraafschap.nl
 
 

FIT VEUR ALTIED

SAMEN 
ACTIEF

www.achterhoekinbeweging.nl
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Achterhoekse werkgevers gingen  
voor goud met ‘Fit veur Altied’

Meer dan 160 leden van de businessclub van De Graafschap hebben tijdens  
het Happy Hour van oktober kennis gemaakt met het project Fit veur Altied.  
Een regionaal project dat zich richt zich op de gezondheid én de fitheid van 
de beroepsbevolking in de regio Achterhoek. Jordi Doornebosch en Raymond 
Sweers, beide lid van de werkgroep, gaven een toelichting. Marijn de Vries, 
voormalig topwielrenster en journalist, ging deze avond met drie vrouwelij-
ke sporthelden in gesprek over hun top sportcarrière. Annemiek van Vleuten – 
wielrenster, Caroline Groot – baanwielrenster en Aniek van Koot – rolstoel- 
tennister blikten deze avond samen terug op de voor Nederland meest  
succesvolle Olympische/ Paralympische Spelen ooit.  
 
Kijk hier voor het uitgebeide verslag.

Fotografie: Carlo Stevering

Bekijk de  
aftermovie!

Nederlands kampioenschap pumptrack in Aalten: 
razendsnel fietsen, zonder te trappen

Erik Hagelstein nam ons mee in een mooi verslag over het Nederlands kampioenschap pump-

track in Aalten, waarbij Aaltenaar Stef Hollander verrassende derde werd.Verdeeld over tien  

categorieën namen jongens, meisjes, mannen en vrouwen in alle leeftijdscategorieën en uit  

binnen- en buitenland deel aan het open Nederlands Kampioenschap Pumptrack. De sport wint 

aan populariteit bij vooral jonge deelnemers. Een pumptrack is een aaneengesloten circuit met 

bulten en kombochten die elkaar ritmisch opvolgen. Het is een kruising tussen een BMX-baan 

en een skatepark. Daardoor is pumptrack geschikt voor crossfietsen, moutainbikes, stuntstepjes, 

loopfietsen, inline skates, longboards en skateboards. Dus eigenlijk voor alle fiets- en skate- 

sporten. Door op het juiste moment je gewicht te gebruiken, beweeg je je voort op de baan. 

Veel volwassenen en kinderen krijgen de sport snel onder de knie.

Klik hier voor het verslag.

www.achterhoekinbeweging.nl/nieuws/97/achterhoekse-werkgevers-gaan-voor-goud-met-fit-veur-altied
https://www.youtube.com/watch?v=ledPZTDTGrk
https://www.gelderlander.nl/aalten/nederlands-kampioenschap-pumptrack-in-aalten-razendsnel-fietsen-zonder-te-trappen~adf8b41f/
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_   Update 
Lokale sportakkoorden 

In Winterswijk was er op 30 september 2021 een feestelijke en sportieve bijeenkomst.  

Meer dan 40 partners ondertekenden het Beweeg- en Sportakkoord ‘Samen actief in  

Winterswijk’. Zij gaan er allemaal aan bijdragen dat alle Winterswijkers kunnen sporten  

en bewegen. Daarbij focust het akkoord op sport en beweegstimulering van jeugd,  

senioren en bewegen als onderdeel van een gezonde leefstijl. Er wordt gewerkt aan  

het nog beter in beeld brengen van het aanbod. En de kansen voor het realiseren van 

open clubs worden onder de loep genomen. Om te laten zien dat er een grote variëteit 

aan beweegmogelijkheden is, verzorgden een aantal sportaanbieders demonstraties.  

Zo speelden twee leden van ’t Pluumke ’67 indrukwekkende badminton rally’s. Ook  

de bijdragen op het gebied van zelfverdediging en dans imponeerden de aanwezigen.  

Alle aanwezigen spraken uit met energie en daadkracht te gaan werken aan de uitvoering 

van het akkoord. Daarop werd vervolgens een ‘gezonde smoothie toast’ uitgebracht.

Ook sportakkoord Bronckhorst van start

In Bronckhorst stond de ondertekening van het Beweeg 

en Sportakkoord ‘Heel Bronckhorst Beweegt’ gepland 

op 9 november 2021. Helaas kon de feestelijke start 

niet doorgaan vanwege de aangescherpte corona- 

maatregelen. Maar de gemeente Bronckhorst laat zich 

niet kisten. De stuurgroep ondertekende het akkoord  

‘Heel Bronckhorst Beweegt’. Zo kunnen alle verenigin-

gen aan de gang met het uitvoeren van het akkoord  

dat zij in het voorjaar en de zomer van 2021 samen  

opstelden. Samen met maatschappelijke partners,  

welzijnsorganisaties, bedrijven en de gemeente zijn  

zij volop aan de gang om sport en bewegen toeganke- 

lijk te maken voor Bronckhorsters in alle levensfasen.

 
Sportieve ondertekening van het  

Beweeg- en Sportakkoord Winterswijk

Sportakkoord Oude IJsselstreek op een haar na gereed

In Oude IJsselstreek is het Beweeg en Sportakkoord  ‘heel Oude IJsselstreek beweegt’  

bijna gereed. Er zijn vier ambities verwoord: een toekomstbestendig sportlandschap met  

sterke verenigingen/sportaanbieders, jeugd vaker en beter laten bewegen, meer ouderen  

vaker en gezonder in beweging en vitaal aan het werk. Op dit moment wordt gewerkt aan  

de finale tekst van het akkoord. Ook wordt uitgezocht hoe het akkoord kan worden getekend. 

De zijn deels al met de uitvoering aan de slag gegaan. Zowel de stuurgroep als de partners  

bruisen van energie en willen hun ideeën en initiatieven graag in uitvoering brengen.



 

 

Bijeenkomst stuurgroepen/ 

kernteams lokale sportakkoorden 

Op maandag 24 januari 2022 vindt de 1e regiona-

le bijeenkomst lokale sportakkoorden Achterhoek 

plaats. Op verzoek organiseert Achterhoek in  

Beweging een avond voor de leden van lokale 

stuurgroepen en aanvoerders van diverse werk- 

groepen van de diverse lokale sportakkoorden.  

Er is behoefte aan kennismaking en het uitwisse-

len van ervaringen. Het is goed uit te zoeken waar 

de groepen samen kunnen optrekken. Het is een 

mooie gelegenheid om gelijk de actuele trends en 

ontwikkelingen vanuit NOC*NSF en VWS met de 

aanwezigen te delen. De bijeenkomst vindt plaats in 

Sociaal Cultureel Centrum de Mattelier in Groenlo 

en begint om 19.30 uur. De avond wordt geleid door 

Jorrit Smit, zelf actief in sport- en zorglandschap  

en betrokken bij sport- en preventieakkoorden.  

 

  Meer informatie via www.jorritsmit.nl.

 

Vragen of meer info over deze bijeenkomst:  

pascal.kamperman@achterhoekinbeweging.nl 
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Verlenging samenwerking NOC*NSF  

en AiB - rol als adviseur lokale sport

Ook in 2022 zal Pascal Kamperman namens 

NOC*NSF de rol van adviseur lokale sport uitvoeren. 

Via lokale sportakkoorden spreken diverse partijen uit 

de sport, maatschappelijke organisaties, bedrijven en 

de gemeente, lokaal af hoe zij met elkaar de eigen 

sport- en beweegambities kunnen bereiken. Het doel 

is de toekomstbestendigheid van de sport te ver-

groten. De adviseur lokale sport adviseert en onder-

steunt de stuurgroepen van deze lokale sportakkoor-

den. Ook is hij de verbinder tussen de verschillende 

akkoorden op lokaal, provinciaal en landelijk niveau.

In 2022 zal Pascal aansluiten bij overleggen van de 

stuurgroepen en op verzoek bij werkgroepen.  

Ook kunnen services (bijeenkomsten, trainingen,  

begeleiding) ingezet worden voor uitvoering lokale  

sportakkoorden.

Vragen of meer info over deze bijeenkomsten:  

pascal.kamperman@achterhoekinbeweging.nl

_   Update 
Evenementen
Bijeenkomst Kick-Off AVMP 2022-2024 

Op zaterdag 22 januari 2022 komen bestuurders van  

volleybalverenigingen, wethouders sport en vertegen- 

woordigers van NEVOBO bijeen om het startsein te geven 

voor het Achterhoekse Volleybal Master Plan 2022-2024. 

Manon Nummerdor-Flier (directeur WK Volleybal 2022) 

trapt samen met de aanwezigen af door het presenteren 

van de plannen van AVMP en de side-events rondom het 

WK Volleybal 2022. Tijdens deze bijeenkomst zal ook  

Myrthe Schoot aanwezig zijn en zich presenteren als  

supporter van Achterhoeks Volleybal Master Plan.  

Begin december worden de besturen van Achterhoekse  

volleybalvereniging geïnformeerd over de exacte invulling 

van dit programma. De bijeenkomst vindt plaats in SAZA 

topsporthal en aansluitend bezoeken de deelnemers de 

wedstrijd Active Living Orion – Sliedrecht Sport.

Voor meer info: volleybal@achterhoekinbeweging.nl 

www.jorritsmit.nl
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Op Papendal verzorgden Jan Markink, gedeputeerde  

van de provincie Gelderland, Jochem Schellens, direc- 

teur Papendal, Marcel Hielkema, voorzitter VNO-NCW  

Midden en Jan van Dellen, wethouder van Arnhem de  

officiële kick-off van de European Company Sport Games 

(ECSG). Na 45 jaar komt het grootste meerdaagse bedrijfs-

sportevenement van Europa in 2022 weer terug naar  

Nederland. Met het thema ‘The future is bright’ wil 

ECSG2022 een lichtpunt zijn in de coronapandemie,  

een moment om naar uit te kijken en samen naartoe  

te werken. Dat symboliseerden ze door gezamenlijk  

het licht van de campagne aan te steken.

Officiële kick-off van de European Company Sport Games 2022 in Gelderland

De ‘mini-Olympische Spelen’ voor de bedrijfssport vinden 

plaats van 22 tot en met 26 juni 2022 in Gelderland. Naar 

verwachting komen meer dan 5.000 sporters van bedrijven 

uit heel Europa samen om te sporten, plezier te maken en 

te netwerken. Er zijn wedstrijden in 23 sporten, op verschil-

lende niveaus. De European Company Sport Games 2022 is 

een unieke editie omdat de sporten in verschillende steden 

plaatsvinden, in tegenstelling tot 1 stad bij eerdere edities. 

Kijk voor meer informatie op  

www.achterhoekinbeweging.nl

Lijkt het jou wat om samen met je collega’s de eer van  

het bedrijf (en jouw land) hoog te houden in een van de 

23 deelnemende sporten tijdens de European Company  

Sport Games?  
 

Van 22 t/m 26 juni 2022 wordt de grootste bedrijfs- 

sportcompetitie van Europa gehouden in Gelderland.  

Tijdens deze dagen komen sport,  

plezier en netwerk samen in  

1 evenement. Schrijf je in voor  

de ECSG2022 en begin  

met trainen. Wie weet behalen 

jullie wel die podiumplaats!  

Welke sport wordt het?  
 

Bekijk de website voor alle informatie!

https://www.achterhoekinbeweging.nl/nieuws/101/officiele-kick-off-van-de-europeaan-company-sport-games-2022-in-gelderland
https://www.ecsgarnhem2022.com/nl/

https://www.ecsgarnhem2022.com/nl/


Humankind partner  
Achterhoek in Beweging 
Stichting Humankind kinderopvang en -ontwikke-

ling levert de komende 4 jaar een structurele  

bijdrage aan de doelstellingen van Achterhoek  

in Beweging (AIB). We gaan een samenwerkings-

verband aan voor het ontwikkelen, uitvoeren  

en ondersteunen van initiatieven rond sport,  

bewegen en een gezonde levensstijl, gericht  

op de tienduizenden kinderen die de opvang- 

locaties van Human Kind bezoeken. Achterhoek 

in Beweging ziet Human Kind als een veelbelo-

vende partner binnen het groeiende netwerk.  

 
SPORTBEDRIJF DOETINCHEM GAAT  
VERDER ONDER DE NAAM SPORT-ID
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_   Update 
Vanuit de partners

 

Het ontwikkelen, aanbieden en uitvoeren van activiteiten en programma’s  

die sport, bewegen, welzijn en een gezonde leefstijl van de inwoners van de 

gemeente Doetinchem stimuleren. Daarvoor staat Sportbedrijf Doetinchem, 

dat vanaf nu verdergaat onder de naam Sport-ID. Bovendien gaat Sport-ID  

het beheer en de exploitatie verzorgen van Zwembad Rozengaarde (inclusief 

Skyzone) en de gemeentelijke sporthallen en gymnastieklokalen. Directeur- 

bestuurder Maurice Tepperik is blij met de nieuwe naam. “ID staat voor: in 

Doetinchem”, vertelt hij. “Maar ook voor ideeën en identiteit; persoonlijke 

drijfveren om te sporten of bewegen. In deze nieuwe naam zit dus de  

dynamiek van nieuwe initiatieven en zoeken naar de juiste oplossing voor  

ieder individu. Want iedereen is anders en heeft een andere behoefte.” 

 

Alles rondom sport en bewegen
Sport-ID is een samenvoeging van Sportservice Doetinchem, Sportcentrum 

Rozengaarde (inclusief SkyZone) en het onderdeel binnensport van BUHA. 

“Samen vormen we de verbindende factor voor alles rondom sport, bewegen, 

welzijn en fitheid in de gemeente”, legt Maurice Tepperik uit. “Van activiteiten 

voor ouderen in de wijk tot buurtsportcoaches, een volleybalspecialist en een 

beweegmakelaar, die mensen met een zorgvraag preventief meer wil laten 

bewegen. Vooral de afgelopen tijd hebben we tal van verenigingen en orga- 

nisaties geholpen met het mogelijk maken van sport in tijden van corona. 

Heel waardevol.”

Meer informatie over Sport-ID - www.sport-id.nl

Bezelhorstweg 115  |  7002 CC Doetinchem  

(0314) 33 09 91  |  info@sport-id.nl
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_   Update 
Vanuit de partners

Even voorstellen 

Ik ben Tessa Düking, 32 jaar oud en kom uit Ulft. Daar woon ik samen  

met mijn partner en dochtertje van 1. Na 7 jaar gewerkt te hebben bij  

het Nederlands Handbal Verbond als productontwikkelaar was ik op  

zoek naar een nieuwe uitdaging. Deze vond ik bij de gemeente Aalten 

waar ik per 1 november ben begonnen als beleidsmedewerker sport.  

Ik heb er erg veel zin in en kijk er naar uit om alle collega’s in de sport  

te ontmoeten!

Contact: T.duking@aalten.nl
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Wij wensen iedereen  
fijne feestdagen  
en een gezond en  
sportief 2022 toe! 

SAMEN 
ACTIEF
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