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De afgelopen periode zijn er weer mooie beweegactiviteiten georganiseerd.  

Een paar voorbeelden. De kookreisjes voor scholieren. Gezond eten maken,  

een mooie combinatie met bewegen. Deze activiteit was snel volgeboekt  

en krijgt een vervolg in het nieuwe schooljaar. In de (eerste) sportweek  

Oost Gelre waren de Achterhoekse Unieke Spelen succesvol. En de jeugd  

heeft volop kunnen genieten van een nieuwe beweegactiviteit, de wipe- 

outbaan. De zomervakanties komen eraan en veel competities zijn 

ten einde. Maar van stilzitten hoeft geen sprake te zijn met het  

mooie weer. Op eigen initiatief wandelen, fietsen, mountainbiken 

en nog meer. Lekker bewegen in de buitenlucht. Hoe mooi  

kan het zijn. Ook de ambitiegroepen zitten niet stil. Nieuwe  

verbindingen worden gelegd. Zo kunnen bedrijven deze  

zomer aansluiten bij de Kaak Kanonsloop en haar loopclinics.  

Nieuwe beweegprogramma’s zijn in de maak, gericht op  

verschillende doelgroepen. Maar, namens alle professionals  

en vrijwilligers van de stuurgroep en ambitiegroepen, ga vooral  

ook genieten van een mooie vakantie.

Bennie Bles

voorzitter stuurgroep Lokaal Beweeg- en Sportakkoord.
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DIGITAAL PLATFORM  
VRIJETIJDSMAKELAAR.NL

De sport- en cultuurcoaches in Oost Gelre zijn bezig met de  

ontwikkeling van een digitaal platform voor vrijetijdsbesteding.  

Het doel van dit digitale platform is het inzichtelijk krijgen van het totale  

aanbod. Op dit moment weten veel inwoners niet wat er allemaal te doen is. Er is behoefte aan een overzicht.  

De gemeentegids van weleer bestaat niet meer. Met www.vrijetijdsmakelaar.nl kan elke inwoner op ieder moment 

zoeken naar een passende vrijetijdsbesteding. Daarnaast kunnen de sport- en cultuurcoaches in Oost Gelre het  

platform gebruiken als men in gesprek is met inwoners en/of organisaties. In de zomerperiode worden de  

welbekende puntjes op de i gezet. De verwachting is dat het platform aankomend najaar online is.  

Uiteraard wordt u hierover verder geïnformeerd.

In navolging op het succes van Het Rondje Oost  

Gelre start op vrijdag 23 september het Achterhoekse  

bedrijvenommetje Fit Veur Altied Ommetje. Deze 

tienweekse wandelchallenge daagt bedrijven en  

medewerkers uit om elke dag 20 minuten een ommetje  

te maken. Bedrijven lopen tegen bedrijven en er worden 

ranglijsten bijgehouden. Deze challenge past bij het  

thema vitale medewerkers van het Lokaal Beweeg-  

en Sportakkoord Oost Gelre.  

 

Voor meer informatie kijk op www.fitveuraltied.nl. 

De stuurgroep van het Lokaal Beweeg- en Sportakkoord 

wil organisaties uitdagen om plannen in te dienen voor 

sport- en beweeginitiatieven. Deze subsidieronde is een 

vervolg op de eerste editie in 2021. In deze ronde is er 

een maximale bijdrage van € 2.000 per initiatief beschik-

baar. We zijn op zoek naar activiteiten die gericht zijn op 

inwoners die op dit moment niet of te weinig bewegen. 

Op dit moment werkt de stuurgroep aan de juridische 

uitwerking. De verwachting is dat de subsidieronde in 

september online staat. Dat geeft ons allen een zomer 

lang de tijd om na te denken over goede ideeën om 

inwoners in beweging te krijgen.
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