
PARTNERSCHAP HEEL  
OOST GELRE BEWEEGT!
 

In juni 2021 hebben bijna 50 partners digitaal  

hun handtekening gezet onder het akkoord. 

Organisaties vanuit onderwijs, kinderopvang, 

gezondheidszorg, verenigingen, belangen- 

organisaties, ondernemers en partners uit de 

verschillende kernen Oost Gelre. Hier zijn we 

trots op!

 

Daarmee zijn zij ambassadeur geworden  

van de volgende ambities:

Jeugd en jongeren (tot 18 jaar) bereiken via  

onderwijs en aantrekkelijke arrangementen

 Gezonde leefstijl (18 jaar en ouder) voor  

iedereen

 De krachten bundelen zodat iedereen mee  

kan doen

Beter zicht op het sport- en beweegaanbod  

in Oost Gelre

Investeren in hardware (accommodaties en  

voorzieningen) en software (samenwerking,  

vrijwilligers, leden werven etc)
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HOE GAAT HET MET HEEL 
OOST GELRE BEWEEGT?

Na een traject van anderhalf jaar is in juni 2021 door  

bijna 50 partners de handtekening gezet onder het  

Lokaal Beweeg- en Sportakkoord van Oost Gelre.  

Er ligt een groeidocument ‘Heel Oost Gelre Beweegt’ 

en een stuurgroep en twee ambitieteams zijn actief.

Tijd voor een update!

We delen via deze eerste nieuwsbrief graag met u wat  

de afgelopen maanden gebeurd is rondom het Lokaal  

Beweeg- en Sportakkoord. Waar zijn de teams mee bezig!?

 

Deze nieuwsbrief komt periodiek uit. Hiermee houden we  

u als (mogelijke) partner van ‘Heel Oost Gelre Beweegt’ op  

de hoogte van de bezigheden van de diverse teams, de  

nieuwe projecten die starten en de resultaten.

Bent u geïnteresseerd in het  

Lokaal Beweeg en Sportakkoord  

‘Heel Oost Gelre Beweegt’?  

Lees het hier.  

 

U kunt het akkoord ook aanvragen  

door een mail te sturen naar  

m.krabbenborg@oostgelre.nl.

De laatste nieuwtjes,  
informatie en tips van  
het Lokaal Beweeg-  

en Sportakkoord  
Heel Oost Gelre  

Beweegt

NIEUWSBRIEF  
LOKAAL BEWEEG- EN 
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https://www.achterhoekinbeweging.nl/sportakkoord-2021-oostgelre/#page=1


WIJ ZIJN PARTNER VAN  
HEEL OOST GELRE BEWEEGT!
Basisschool st. Theresia 
Fysiotherapie Oost Gelre 
s.v. Grol 
Perron 8 – De Lichtenvoorde 
Jongerenwerk Mazzel 
Voetbalvereniging RKZVC 
Handbalvereniging Erix 
Handbalvereniging Grol
Longa ’59 
Zwembad ‘t Meekenesch 
Spirit ’90 
Centrum in Beweging 
Groenlose Hengel Vereniging (GHV) 
Basisschool Joris Lichtenvoorde
Antoniusschool Vragender 
Antoniusschool Lievelde 
Schoolbestuur Paraat 
Frans ten Boschschool 
Het Gele Park 
Leef met Loes 
s.v. Longa ‘30 
Gemeente Oost Gelre 
Basischool Ni-je Veste 
LTC de KEI
Rap en Snel 
Humankind kinderopvang 
LZV 
v.v. Erix 
Litac 
Kinderopvang Pindakaas 
Basisschool de Leeuw 
Fysiotherapie Den Papendiek 
Karatevereniging MuChin Zieuwent 
ZPC Livo 
KSV voetbal 
Kei-Fit 
Lopersgroep ‘90 
Bibliotheek Oost Achterhoek 
St. Jozefschool Zieuwent 
Basisschool Harreveld 
Achterhoek in Beweging 
GGD NOG 
KV Zwolle 
HMC ‘17
IKGL
Topsporters Oost Gelre
Nedap Groenlo
KBO Lichtenvoorde
Team Fitaal
Kinderdagverblijf en kinderopvang  
de Kinderboerderij

OOK PARTNER WORDEN? 

Wil uw organisatie, stichting of vereniging ook partner worden van  

Heel Oost Gelre Beweegt? Stuur een e-mail naar 

m.krabbenborg@oostgelre.nl  Dan nemen wij contact met u op!



WAT DOET DE 
STUURGROEP?
 

De stuurgroep heeft de overall-coördinatie, is onder-

steunend en faciliterend aan de twee ambitieteams.  

De stuurgroep voert de regie over de uitvoering van  

het Lokaal Beweeg- en Sportakkoord. 

 

De stuurgroep:

•   Monitort en ondersteunt bij de gestelde ambities.

•   zorgt dat kansen (verbinding en budgetten) opgepakt 

worden.

•   zorgt voor verbinding tussen de twee ambitieteams 

en de stuurgroep.

 De stuurgroep bestaat uit:

- Bennie Bles - voorzitter

- Bauke Brummelaar – fysiotherapie Den Papendiek

-  Jacques Janssen – directeur basisscholen Harreveld 

en Zieuwent

-  Pascal Kamperman – adviseur lokale sport en 

directeur-bestuurder Achterhoek in Beweging

-  Michiel Krabbenborg – beleidsmedewerker sport 

gemeente Oost Gelre

WAT DOEN DE  
AMBITIETEAMS?
 

De concrete uitwerking van onze ambities van  

‘Heel Oost Gelre Beweegt’ is verdeeld over twee 

 ambitieteams. 

 

Elk ambitieteam formuleert plannen van aanpak en 

zorgt voor uitvoering van activiteiten en projecten 

passend bij de ambities.

Elke projectgroep heeft een goede bezetting vanuit 

de sectoren onderwijs, kinderopvang, verenigingen, 

gezondheidszorg, maatschappelijke organisaties en 

gemeente.

Ambitieteam 18 +

•  Loes Lageschaar (voorzitter)

•  Janne ter Horst (de Lichtenvoorde)

•  Joelle Lammertink (Careaz)

•  Jos Porskamp (Beweegmakelaar Oost Gelre)

Ambitieteam Jeugd en Jongeren (18-)

•  Talie Wijlens (voorzitter)

•  Max de Vries (vakleerkracht lichamelijke opvoeding)

•  Dave Busch (directeur basisschool St. Joris)

•  Femke van Leeuwen (leerkracht basisschool ….)

•   Joyce Heringa (vakleerkracht lichamelijke opvoeding 

het Bariet)

•   Anne Ebbers (vakleerkracht lichamelijke opvoeding 

het Gele Park)

•  Sanne Wekking (kinderopvang Pindakaas)

STUURGROEP EN 
AMBITIETEAMS VAN START! 

 

Voor de stuurgroep en de ambitieteams is het tijd voor actie.  

In juni zijn de stuurgroep en ambitieteams begonnen.  

De leden hebben zich zelf aangemeld of zijn gevraagd  

vanwege hun kennis, ervaring en visie.



UPDATE AMBITIETEAM 
VOLWASSENEN EN 
SENIOREN

Het ambitieteam is inmiddels al een aantal keren  

samengekomen en hebben met elkaar nagedacht 

over activiteiten die passen bij de ambities uit het 

Lokaal Beweeg- en Sportakkoord. Om zo goed  

mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van in- 

woners zijn twee inloop middagen georganiseerd  

in Lichtenvoorde en Groenlo. Op basis van de  

verschillende behoeften gaat het ambitieteam  

een plan van aanpak opstellen. Hierin is onder  

andere aandacht voor vitale medewerkers,  

minima doelgroep (inwoners met een laag  

inkomen), inwoners met een lichamelijke en/ 

of verstandelijke beperking en senioren. 

Er zijn al concrete activiteiten opgestart om pas-

send bij de aanpak mentaliteit in de Achterhoek, 

voortvarend aan de slag te gaan. Een voorbeeld 

daarvan zijn de beweeggroepen bij ‘t Klinkerhofje 

in Lichtenvoorde. Op dit moment zijn er al twee  

beweeggroepen opgestart en mogelijk komt er 

een derde beweeggroep bij. Daarnaast zijn er  

verschillende initiatieven voor wandelgroepen  

en duofietsen. Alles met als doel bewegen en  

ontmoeting.

UPDATE  
AMBITIETEAM  
JEUGD EN JONGEREN

Het ambitieteam komt op 28 oktober om 19.30 uur 

bij elkaar in de Mattelier te Groenlo om te brain-

stormen. Met behulp van Joyce Kruizinga (visueel 

notulist) worden alle ideeën samengevat in een 

infographic. Ook worden er enkele jongeren uit- 

genodigd om mee te denken tijdens deze avond.  

Zij zijn immers de doelgroep. Op 11 november 

wordt het plan concreet gemaakt en voorzien 

van een begroting. De voorzitter van het ambitie-

team heeft alle teamleden inmiddels in één op één 

gesprekken gevraagd na te denken over wat zij op 

28 oktober in zouden willen brengen. Hierbij zijn 

de geformuleerde doelstellingen/ambities uit het 

sportakkoord leidend. 

Vooruitlopend op het plan van aanpak is er een 

start gemaakt met concrete activiteiten. Een goed 

voorbeeld hiervan is het ‘Samen D’ran’ mix voetbal 

toernooi in Oost Gelre. Hierdoor was er in iedere 

kern voor alle kinderen en jongeren uit Oost Gelre 

de mogelijkheid om te voetballen. Daarnaast zijn  

er veel projecten in voorbereiding: het nieuwe  

digitale vrijetijdsplatform van Oost Gelre  

www.vrijetijdsmakelaar.nl en er zijn gesprekken 

met het onderwijs over gezamenlijke sportdagen.



CONTACT

Wilt u ook betrokken zijn bij de plannen van het Lokaal Beweeg-  

en Sportakkoord? Heeft u vragenof tips en suggesties?

Neem dan contact op met de stuurgroep of een ambitieteam  

van Heel Oost Gelre Beweegt! en stuur een e-mail naar  

m.krabbenborg@oostgelre.nl 

De volgende keer... 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u in december. Op 16 november 2021  

komen de stuurgroep en de twee ambitieteams bij elkaar om af te stemmen  

waar ze elkaar kunnen versterken. Hierover in de volgende nieuwsbrief meer. 

Daarnaast krijgt u meer informatie over het digitale platform voor vrije tijd.  

Op dit platform komt het complete vrijetijdsaanbod van de gemeente  

Oost Gelre te staan. Op die manier bent u altijd op de hoogte wat er te doen  

is in Oost Gelre!


