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_   Voorwoord  

Alweer de vierde nieuwsbrief van dit jaar. Ook deze keer weer boordevol  
leuke ontwikkelingen en projecten uit het Achterhoekse sportlandschap.  

We zijn trots dat we met een aantal partners onze samenwerking hebben  
verlengd. Zo blijft én verdient Uniek Sporten ook de aankomende jaren aandacht  
en krijgt het project Fit Veur Altied, in samenwerking met VBV De Graafschap  
Verbindt, een mooi podium.  

Ook zijn weer diverse projecten van start gegaan of gaan binnenkort van start!  
Van de Rabo ClubSupport tot Toppers Bij Jou Op School. Je leest er meer over  
in deze nieuwsbrief.  

En noteer ook alvast in je agenda: 21 mei 2022: Achterhoekse Unieke spelen  
in Aalten! 
 
Veel leesplezier! 

Pascal Kamperman, namens Achterhoek in Beweging
pascal.kamperman@achterhoekinbeweging.nl  |  06 30 45 96 20
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Fit veur  
Altied

Maak kennis met het 
project Fit veur Altied 
en kom luisteren naar 
de ervaringen van drie  
sporthelden!

Donderdag  
14 oktober  

18.00 uur  
NEDCON lounge

Annemiek  
van Vleuten

SAMEN 
ACTIEF

Huldiging paralympiers

De Achterhoekse topsporters Caroline Groot en  

Aniek Van Koot werden onlangs, voorafgaand aan  

een wedstrijd van de Graafschap, gehuldigd vanwege  

hun prestaties op de Paralympische Spelen in Tokyo.  

Caroline won brons op het onderdeel baanwielrennen  

en Aniek pakte goud bij het dubbel rolstoeltennis.  

We zijn als Achterhoek in beweging trots op deze dames!

Medaillewinnaars zijn  
Fit veur Altied!

Op donderdag 14 oktober staat het Happy Hour 

van De Graafschap in het teken van vitaliteit in het 

bedrijfsleven. Deze avond introduceren we bij de 

businessclubleden van deze club, het regionaal 

project ‘Fit veur Altied’. De werkgroep stelt zich 

voor en de meerwaarde van dit project voor  

werkgevers én -nemers in de regio wordt  

uitgelicht. 

Daarnaast vraagt Marijn de Vries, voormalig  

topwielrenster en journalist, drie vrouwelijke 

sporthelden over hun top sportcarrière.  

Annemiek van Vleuten – wielrenster, Caroline 

Groot – baanwielrenster en Aniek van Koot –  

rolstoeltennister blikken samen terug op de  

voor Nederland meest succesvolle Olympische/  

Paralympische Spelen ooit. 

Meer weten? 

Neem contact op met regiocoördinator  

Jordi Doornebosch via 

jordi.doornebosch@achterhoekinbeweging.nl
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Afgelopen jaar presenteerden wij ons jaarverslag  
2019-2020 in september 2020. Het jaarverslag  
was gerelateerd aan de periode van sportseizoen.

Op verzoek en in overleg met gemeenten en  
strategische partners is besloten om het jaarverslag  
te koppelen aan kalenderjaar.

Dit past beter in de afspraken die Achterhoek in  
Beweging heeft met gemeenten en loopt synchroom 
met de diverse partnerships.

Dat betekent dat we het jaarverslag 2021 presenteren 
in januari 2022.

Een sportplek met talloze mogelijkheden voor alle inwoners van  
Lichtenvoorde. Dat is het nieuwe Vitaal Sportveld op het Longa-terrein.

Vrijdag 1 oktober jl. was de feestelijke opening van deze multifunctionele  
beweegplek die door gedeputeerde Jan Markink van de provincie Gelderland  
werd verricht. Op het 1250 m2 grote Vitaal Sportpark is een uitdagend toe-
komstbestendig en multifunctioneel sport- en beweegcomplex gerealiseerd 
waar alle inwoners van Lichtenvoorde onderdak kunnen vinden. Van scholen, 
(sport)verenigingen, het bedrijfsleven tot zorgorganisaties. Er is een veelzijdig 
bewegingsaanbod met beweegvaardigheden die terugkomen in elke sport. 
Voor elk niveau en elke leeftijd.

Opening sportpark De Treffer Lichtenvoorde
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_  Update Algemeen

Jaarverslag verschoven

Deelname VSG Congres
 
Op woensdag 22 september namen zes wethouders  
en twee directeuren deel aan het jaarlijkse VSG-congres.  
Het centrale thema van het congres is: Een nieuwe start!  
Tijd voor herstel én vernieuwing. De inspirerende sprekers  
en gasten blikten terug op de impact van de coronacrisis,  
maar keken vooral vooruit naar het herstel van de sport- 
sector en wat daar voor nodig is. Hoe veerkrachtig is de  
sport en hoe slagen we erin om sport sterker, relevanter  
én inclusiever te maken? En hoe verandert de rol van  
overheden daarbij?

Zo sprak Frank van Eerten over de sociale functie van  
sportverenigingen ”bewegen is goed, maar samen  
bewegen is beter”.

Verder gaf Vlaamse professor Jeroen Scheerder zijn  
perspectief op sporten tijdens coronapandemie:  
Nieuwe ontwikkelingen en verduurzamen van deze trends.
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_   Update  
Lokale Beweeg-  
en Sportakkoorden

Winterswijk
 

 

In Winterswijk is het lokaal Beweeg- en Sportakkoord op 30 september onder- 

tekend. Dit keer vond de ondertekening live plaats in sportkantine ‘De Wissel’  

van de Sport- en Turnhal. In totaal hebben 35 partners een handtekening gezet!  

Onder begeleiding van Frans Miggelbrink werd deze avond gesproken over  

de invulling en de uitvoering van het sportakkoord door alle lokale partners  

met als doel heel Winterswijk in beweging te krijgen.

Bronckhorst
 

 

In Bronckhorst is medio juli de eerste  

versie van het Beweeg- en Sportakkoord  

besproken. Deelnemers aan deze bijeen- 

komst vroegen om meer de nadruk op  

communicatie en ondersteuning van  

verenigingen en clubs te leggen. Ook werd  

de suggestie gedaan om aan te sluiten bij  

de thema’s van het landelijk sportakkoord.  

Op basis van deze terugkoppeling, is het  

akkoord aangepast. Uit verschillende kernen 

in Bronckhorst zijn personen bereid gevonden  

om zitting te nemen in de stuurgroep, waardoor  

na ondertekening ook aan de slag kan worden  

gegaan! 

Oude IJsselstreek
 

 

In Oude IJsselstreek is begin september de eerste versie van het  

Beweeg en Sportakkoord besproken. De wens van de deelnemers  

was om het sportakkoord zo op te stellen dat het inwoners en  

organisaties inspireert om aan de slag te gaan. Een reden om inwoners 

vanuit verschillende invalshoeken te vragen om ambassadeur te worden 

van dit akkoord. Om te zorgen dat verenigingen optimaal kunnen  

bijdragen aan en profiteren van de resultaten uit het sportakkoord,  

worden sportverenigingen nog betrokken bij het akkoord. Dit zorgt  

er voor dat de ondertekening iets later plaatsvindt in het jaar.  

Naar verwachting vindt dit in november plaats. 

Meer weten?  

Neem contact op met regiocoördinator Barbara Ulfman  

via barbara.ulfman@achterhoekinbeweging.nl



 
De Sport Cross is een breed motorisch beweegprogramma voor  
(gemotiveerde en vaardige) jeugdige bewegers. Een programma dat  
door masterstudent Ati Beunk is ontwikkeld in samenwerking met  
Achterhoek in Beweging en Topsport Gelderland.  
 
     In het voorjaar zijn we in de regio gestart met een pilot.  

En met succes!  

Na de pilotfase is het Houtkamp College begin september gestart  
met het programma Sport Cross voor alle gemotiveerde bewegers.  
Gemeente Berkelland startte eind september voor bewegers in de  
leeftijd van 9 tot 12 jaar. In oktober presenteren we het programma  
bij diverse sporterverenigingen in Montferland. 

Meer weten?  
Neem contact op met regiocoördinator Geeke Barmentloo via  
geeke.barmentloo@achterhoekinbeweging.nl

SPORT CROSS ACTIVITEITEN 
GESTART IN DE REGIO

Toppers Bij Jou Op School,  
nodig ze uit!

 
Voor veel kinderen zijn bekende talentvolle top- 
sporters een voorbeeld. Deze topsporters kunnen  
kinderen enthousiasmeren over al het moois dat  
sport te bieden heeft! Het project “Toppers Bij  
Jou Op School” van Topsport Gelderland levert  
een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van  
een sportieve en gezonde leefstijl bij leerlingen. 

Enthousiaste talentvolle topsporters delen tijdens  
een bezoek hun eigen sport- en levenservaringen  
met leerlingen van de basisscholen en geven een  
sportclinic. Het primaire doel is leerlingen  
enthousiast maken voor sport en bewegen.  
Vorig schooljaar zijn er 26 bezoeken gebracht 
in de Achterhoek. 

Ook dit jaar kunnen onderwijsinstellingen zich  
weer aanmelden. Attendeer onderwijsinstellingen  
in jouw gemeente op dit initiatief!  
 
Kijk voor meer informatie op  
   www.topsportgelderland.nl/ 

toppers-bij-jou-op-school.
  

Meer weten?  
Neem contact op met regiocoördinator  
Geeke Barmentloo via  

geeke.barmentloo@achterhoekinbeweging.nl
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https://achterhoekyounited.nl/pilot-beweegprogramma-de-sport-cross-gestart-op-het-houtkamp-college/?fbclid=IwAR0BjKOCvGJ30jvB2_TrAMMH7CkYdfPP6VKNYvguyG56pYYqYmYsqcssdgo
https://achterhoekyounited.nl/pilot-beweegprogramma-de-sport-cross-gestart-op-het-houtkamp-college/?fbclid=IwAR0BjKOCvGJ30jvB2_TrAMMH7CkYdfPP6VKNYvguyG56pYYqYmYsqcssdgo
https://achterhoekyounited.nl/pilot-beweegprogramma-de-sport-cross-gestart-op-het-houtkamp-college/?fbclid=IwAR0BjKOCvGJ30jvB2_TrAMMH7CkYdfPP6VKNYvguyG56pYYqYmYsqcssdgo
https://achterhoekyounited.nl/pilot-beweegprogramma-de-sport-cross-gestart-op-het-houtkamp-college/?fbclid=IwAR0BjKOCvGJ30jvB2_TrAMMH7CkYdfPP6VKNYvguyG56pYYqYmYsqcssdgo
www.topsportgelderland.nl/
toppers-bij-jou-op-school.
www.topsportgelderland.nl/
toppers-bij-jou-op-school.
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Rabo ClubSupport,  
een mooie samenwerking met Rabobanken in de Achterhoek
 
De landelijke Rabobank kent al een aantal jaren het sponsorprogramma ‘Rabo ClubSupport’ die erop gericht is  
om sport- en cultuurverenigingen sterker te maken. Het programma is samen opgezet met NOC*NSF en biedt  
verenigingen uit de sport– en cultuursector de gelegenheid om workshops en masterclasses te volgen of zelfs 
voor een bepaalde periode één-op-één begeleiding te krijgen. Daarbij worden ze professioneel begeleid bij een  
bepaald proces of groter vraagstuk. De Rabobank neemt de kosten van al deze vormen van ondersteuning voor 
haar rekening en sponsort hiermee de verenigingen. 

Ook de Rabobanken Graafschap en Noord- en Oost Achterhoek doen mee aan het Rabo ClubSupport.  
In de afgelopen drie jaren zijn al diverse clubs uit de Achterhoekse gemeenten ondersteund en gefaciliteerd.
 
De gezamenlijke Rabobanken en NOC*NSF hebben Achterhoek in Beweging gevraagd om de regionale  
coördinatie van Rabo ClubSupport op zich te nemen. We hebben hier volop ja tegen gezegd omdat het volledig 
aansluit bij een van de doelstellingen uit het Regionaal Sportakkoord: “het versterken van het sportlandschap”.  
Ook geeft dit de gelegenheid om deze activiteiten nog beter aan te laten sluiten bij de activiteiten die bijvoorbeeld  
gemeenten al doen in de ondersteuning van de verenigingen, al dan niet gefaciliteerd door Achterhoek in Beweging.
 
We zijn blij met deze samenwerking! Zo geven we Achterhoekers de mogelijkheid om langdurig en met veel  
plezier te blijven sporten en bewegen. 
 
Meer weten?  
Neem contact op met Jan Minkhorst, programmamanager via jan.minkhorst@achterhoekinbeweging.nl

Kies je Unieke Sport van start!
 
Ook dit jaar bieden we vanuit Achterhoek in Beweging, in samen- 
werking met de buurtsportcoaches en sportaanbieders, weer zo  
veel mogelijk sportcursussen aan voor unieke sporters. 
 
Zij kunnen drie keer gratis meetrainen om kennis te maken met  
verschillende sportaanbieders en hun sportaanbod. Samen met de  
trainer bekijken ze of die sport ook echt past. Er is geen verplichting  
tot lidmaatschap. Maar als het leuk is, kan dat natuurlijk altijd!  
Zo zorgen we er samen voor dat iedereen mee doet in onze samen- 
leving; welke leeftijd, achtergrond, kwaliteit of beperking je ook hebt. 
 
        Ken je iemand die op zoek is naar een passende sport en  

het leuk vindt om sport uit te proberen? Attenteer hem  
of haar dan op het project ‘Kies je Unieke Sport’.  
https://www.achterhoekinbeweging.nl/sportaanbieders

https://www.achterhoekinbeweging.nl/sportaanbieders
https://achterhoekyounited.nl/pilot-beweegprogramma-de-sport-cross-gestart-op-het-houtkamp-college/?fbclid=IwAR0BjKOCvGJ30jvB2_TrAMMH7CkYdfPP6VKNYvguyG56pYYqYmYsqcssdgo
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_   Evenementen  

Save the date:  
Achterhoekse Unieke Spelen

Official Team Host-regio WK Volleybal 2022

Over een jaar begint het WK Volleybal Vrouwen in Nederland en Polen. 
De Nederlandse speelsteden zijn Arnhem, Rotterdam en Apeldoorn.  
In het begin van het toernooi spelen alle 24 deelnemende landen hun  
wedstrijden in Arnhem. Maar liefst 30 Gelderse gemeenten gaan gezamenlijk  
de 24 landen huisvesten. Afgelopen september werden deze 30 gemeenten  
tijdens een bijeenkomst bij Paleis het Loo benoemd tot Official Team Host. 

De deelnemers uit 24 landen worden in 30 Gelderse gemeenten ondergebracht.  
Zo doen ook de acht Achterhoekse gemeenten mee. in Bredevoort en Groenlo  
verblijven in totaal 4 deelnemende nationale teams. Zowel Turkije als Servië  
verblijven tijdens het toernooi in de Achterhoek. De Achterhoek koppelt dit aan  
het Achterhoeks Volleybal Master plan 2022-2024. WK Volleybal is een perfecte  
katalysator om een impuls te geven aan de uitvoering van dit plan. Veel daarvan  
gebeurt in nauwe samenwerking met lokale scholen, verenigingen, bedrijven en 
tijdens het WK ook met het bezoekende land. Dit moet voordelen op zowel  
maatschappelijk als economisch gebied opleveren.  
 
    www.achterhoekinbeweging.nl/nieuws/94/30-gelderse-gemeenten- 

benoemd-tot-official-team-host-wk-volleybal-vrouwen-2022

Weet je het nog? De eerste Achterhoekse Unieke Spelen in 2019?  
Ruim 200 deelnemers namen deel aan onder andere voetbal, wielrennen,  
volleybal, atletiek of bocce. Het was een fantastische dag.  
 
Wil je nog even terug naar dat moment?  
Bekijk de aftermovie en voel het enthousiasme! 

 

Voor 2022 staat de Achterhoekse  
Unieke Spelen gepland op 21 mei 2022.  
Het vindt plaats in en bij de Hamalandhal  
in Lichtenvoorde. Noteer dit alvast in je agenda. 

 
 
Meer weten?  
Neem contact op met de regiocoördinator Loes Lageschaar  
via loes.lageschaar@achterhoekinbeweging.nl

�www.achterhoekinbeweging.nl/nieuws/94/30-gelderse-gemeenten-
benoemd-tot-official-team-host-wk-volleybal-vrouwen-2022
�www.achterhoekinbeweging.nl/nieuws/94/30-gelderse-gemeenten-
benoemd-tot-official-team-host-wk-volleybal-vrouwen-2022
https://www.facebook.com/AchterhoekinBeweging/videos/395814867703540
�www.achterhoekinbeweging.nl/nieuws/94/30-gelderse-gemeenten-
benoemd-tot-official-team-host-wk-volleybal-vrouwen-2022
https://www.facebook.com/AchterhoekinBeweging/videos/395814867703540
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_   Update 
Vanuit de partners 

Achterhoek in Beweging en  
De Graafschap (Verbindt) als  
maatschappelijk partners aan  
elkaar verbonden

De afgelopen jaren is de samenwerking tussen Achterhoek in Beweging en 
De Graafschap (Verbindt) steeds sterker geworden. Beide partijen werken 
actief samen aan diverse projecten. Een voorbeeld hiervan is het project  
Fit Veur Altied. Fit Veur Altied richt zich op de gezondheid en de fitheid van 
de beroepsbevolking in de Achterhoek. Door bedrijven te koppelen aan 
regionale en lokale beweeg- en sportinitiatieven ontstaan nieuwe slimme 
verbindingen tussen ondernemers, overheid, onderwijs én Open Clubs. 
Door deze verbintenis wordt de relatie nog verder geïntensiveerd.  
 
Op naar een mooie samenwerking!

Uniek Sporten verdient én krijgt blijvend aandacht
 
Op vrijdag 24 september ondertekende Achterhoek in Beweging, samen met de zorginstellingen 
Elver, Estinea, De Lichtenvoorde en Zozijn een nieuw contract ‘Samenwerking Uniek Sporten  
Achterhoek’ dat met ingang van 1 januari 2022 ingaat. Wij hebben gezamenlijk de doelstelling  
om voor mensen met een beperking initiatieven te ontwikkelen, uit te voeren en te ondersteunen  
op het gebied van sport, bewegen en een gezonde leefstijl. De ondertekening vond plaats in het  
bijzijn van wethouders Sport van de 8 Achterhoekse gemeenten en gedeputeerde Jan Markink van  
provincie Gelderland. Zowel sportaanbieders die een sport aanbieden voor mensen met een beperking, 
als mensen met een beperking die op zoek zijn naar een passende sport kunnen, rekenen op onze steun. 
Wij zetten ons de komende drie jaar, tot 2025, gezamenlijk in om dit doel te bereiken!
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SAMEN 
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Blijf op de hoogte van de 
laatste nieuwtjes en volg  
ons op social media: 
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www.achterhoekinbeweging.nl
www.facebook.com/achterhoekinbeweging
https://twitter.com/ahoekinbeweging?lang=gu

