
Kies je  
aangepaste 
sport
Regio Apeldoorn



Sporten en bewegen is gezond voor ons allemaal. 

Maar niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden 

om te kunnen sporten. Vanwege een geestelijke of 

lichamelijke beperking is het niet vanzelfsprekend dat 

je je kunt aansluiten bij een team. Jammer, want dan 

mis je het samen zweten en strijden voor een (doel)

punt. Je mist ook het samen energie verbranden én 

energie opdoen. En wat je vooral mist is het samen 

plezier hebben.     

 

Apeldoorn omarmt daarom het ‘Kies Je Aangepaste 

Sport’ (KJAS) dan ook volop. Het aanbieden van 

sporten voor jong en oud, aangepast aan mensen 

met een beperking. Het is helemaal zoals we in 

Apeldoorn graag sport aanbieden: in de breedte. 

Voor elke Apeldoorner wat wils. 

 

Sportieve groet,
Nathan Stukker

Wethouder Sport  

Gemeente Apeldoorn

Diverse sportverenigingen en sportaanbieders uit 

Apeldoorn bieden vanuit KJAS kennismakingslessen 

aan. Zo kun je proeven aan verschillende sporten. 

Wel eens aan zitvolleybal gedaan? Of rolstoeltennis?  

Aangepaste zumba-lessen zijn ook mogelijk. Net als 

darten. Of G-Voetbal en G-Korfbal. Keus genoeg! 

Daar moet iets tussen zitten wat aanspreekt…

 

Sportgierig geworden? Bekijk dit boekje maar eens 

goed dat voor je ligt. En kies je aangepaste sport. 

Proef van het sportieve aanbod. Het is immers 

gezond!

Voorwoord
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Werkgroep Sporten met een Beperking 
Apeldoorn

Doel van de werkgroep

De werkgroep zet zich in om het sport- en beweeg-

aanbod voor mensen met een beperking uit de 

gemeente Apeldoorn te ontwikkelen. Zodat iedereen 

kan sporten en bewegen binnen zijn mogelijkheden, 

zoveel mogelijk bij reguliere sportverenigingen.

Doelgroep 

Tot de doelgroep behoren mensen met een lichame-

lijke, verstandelijke, auditieve, visuele, psychische of 

sociale beperking en chronisch zieken.

Bewegen is belangrijk voor iedereen

Gewoon meedoen bij reguliere sportverenigingen is 

nog niet zo gewoon voor mensen met een beperking. 

Het blijkt dat zij minder sporten en bewegen dan 

mensen zonder beperking. Voldoende bewegen is 

ook voor mensen met een beperking van belang. Het 

is goed voor je gezondheid, voor je sociale contacten 

en het is natuurlijk ook gewoon leuk.

Werkgroepleden

Bernard de Vries (voorzitter werkgroep / Sportraad 

Apeldoorn), Simone Mouw en Frank Hofland 

(Accres), Bas van den Hoogen (Verenigingsburo) 

Leo Huizer en Arno van Kasteren (ViaReva / Sport-

Variant), Wilma Hartman (de Klup), Lucia Dijkstra 

(Gelderse Sport Federatie), Gretha Visserman 

(MEE Veluwe), Jeroen Wezenberg (’s Heeren Loo).

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

met voorzitter Bernard de Vries,  

E  b.devries@sportraad.nl 

T  055 360 45 70.
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Sportaanbod

‘Kies je aangepaste Sport’ is een sportstimulerings-

programma, dat erop gericht is om kinderen, 

jongeren en volwassenen vanaf 6 jaar in 3 tot 5 

momenten te laten kennismaken met verschillende 

sporten die bij hen passen. Het gaat hierbij om kinde-

ren, jongeren en volwassenen die in hun ontwikkeling 

beperkt worden, door bijvoorbeeld een verstandelijke, 

lichamelijke of zintuiglijke handicap, of door gedrags-

stoornissen of psychiatrische problematiek. 

Het programma ‘Kies je aangepaste Sport’ beoogt de 

deelnemers gericht en blijvend te motiveren om in de 

vrije tijd, op vrijwillige basis, naschool, deel te nemen 

aan sport- en beweegactiviteiten. Uitgangspunt hierbij 

is dat, als deelnemers een activiteit of sport vinden 

waarbij ze zich goed voelen er een grotere kans is 

dat ze sport als een wezenlijk onderdeel van hun 

dagelijks leven blijven beschouwen.

Wat vind je in het boekje?

Voor de eerste keer vinden, in samenwerking met 

een groot aantal sportverenigingen en sportscholen, 

de cursussen ‘Kennismaken met aangepast Sporten’ 

plaats. 

De cursussen, die in dit boekje zijn opgenomen, zijn 

bedoeld voor kinderen, jongeren en volwassenen 

vanaf 6 jaar met een beperking. Je kunt hier drie tot 

vijf keer kennismaken met een sport of activiteit.

Elke cursus betreft een kennismaking met een tak 

van sport of een vorm van bewegen, waarbij de eer-

ste beginselen van die sport beoefend worden. Het 

zijn over het algemeen korte, goedkope cursussen, 

waar verder geen verplichtingen aan verbonden zijn 

zoals: lidmaatschap, aanschaf kleding, sportmateriaal 

en dergelijke (er zijn een paar uitzonderingen).

Hoe inschrijven? 

Kijk voor inschrijven op pagina 46 en 47 
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Spelregels

Nog even in het kort de aandachtspunten:

• Lees het boekje goed door en kijk welke sport jou 

leuk lijkt.

• Kijk goed wanneer deze cursus wordt gegeven 

 en of jij dan ook 3 of 5 keer kunt komen. De 

 verenigingen rekenen op jouw aanwezigheid.

• Kijk goed of de cursus echt bij je past (omschrij-

ving doelgroep). Bij twijfel graag vooraf contact 

opnemen met de sportaanbieder.

• Het kan zo zijn dat er voor één cursus meer per-

sonen zich hebben opgegeven dan dat er plekken 

zijn. Er wordt dan geloot. Als er voor jou geen plek 

is, wordt er naar je tweede keuze gekeken. Zit zelfs 

deze cursus vol dan hoor je van ons waar nog plek 

is. We proberen iedereen bij zijn keuze in te delen, 

maar houdt er rekening mee dat dit soms niet lukt.

• Als je al aan een bepaalde sport doet, mag je deze 

sport niet meer kiezen voor ‘Kies je aangepaste 

Sport’.

• Na afloop van de cursus hoef je geen lid te worden 

van de vereniging of het sportcentrum, maar dat 

mag natuurlijk wel.

• Je kunt je inschrijven tot een week voor de eerste 

cursusdatum.

Mocht je meer informatie over het 

project willen hebben dan kun je 

contact opnemen met Bas van den 

Hoogen (projectleider ‘Kies je 

aangepaste Sport’, namens de 

regio Apeldoorn) 

Bel 055 - 527 48 20 of e-mail naar 

bvdhoogen@verenigingsburo.nl. 

Meer informatie 

Kies je 
aangepaste 
sport

Spelregels

Cursuspakket 2015 

Door aan een cursus mee te doen maak je kennis 

met een tak van sport. Als blijkt dat je na een cursus 

belangstelling hebt voor verdere deelname aan die 

sport dan kan de betrokken contactpersoon je verder 

op weg helpen. Bij een teveel aan inschrijvingen voor 

een cursus zal onderzocht worden of er een extra 

cursus gegeven kan worden. Lukt dat niet, dan wordt 

er geloot wie er mee kan doen.

Bij gebrek aan belangstelling kan tot afgelasting 

van een cursus worden besloten. Je krijgt hierover 

persoonlijk bericht. Vul daarom verplicht je telefoon-

nummer en e-mail adres in.

Iedereen die zich heeft ingeschreven krijgt een beves-

tiging van deelname van de sportaanbieder. Daarin 

staat precies bij welke cursus je bent ingedeeld en 

wanneer je wordt verwacht voor de eerste les.

Aansprakelijkheid

Deelnemen aan de cursussen Kies je aangepaste 

Sport geschiedt voor eigen risico. De deelnemende 

gemeenten, scholen en de verenigingen aanvaarden 

geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele nadelige 

gevolgen van sportbeoefening en/of andere activiteiten.

De organisatie stelt zich eveneens niet aansprakelijk 

voor eventuele vermissingen, ontvreemdingen en be-

schadigingen van/aan eigendommen van de cursisten.

Voor wie is het aangepast sportaanbod?

Aangepast sporten is er voor iedereen met een 

beperking, waarbij het kan gaan om een: 

• Lichamelijke beperking, o.a. motorische beperking,  

 amputatie, spasme, al dan niet afhankelijk van een  

 rolstoel

 

• Verstandelijke beperking, o.a. op het niveau van  

 ZMLK, Syndroom van Down

 

• Auditieve beperking, doof of slechthorend

 

• Visuele beperking, blind of slechtziend

 

• Chronische aandoening, o.a. reuma, whiplash,  

 CARA, (ex-)hartpatiënten

• Gedragsstoornis, o.a. ADHD, PDD-NOS, NLD en  

 autisme

Ook mensen met een combinatie van boven-

genoemde beperkingen behoren tot de doelgroep 

voor het aangepast sporten. Daarnaast iedereen die 

afhankelijk is van het aangepast sportaanbod.

Let bij het kiezen van een sport goed op de 

omschrijving van de doelgroep. Bij twijfel graag 

contact opnemen met de sportaanbieder.
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Meld je aan via het inschrijfformulier op pagina 47

(Max.4 deelnemers per les)

Meld je aan via het inschrijfformulier op pagina 47

Meer informatie? 
www.4funfit.nl

4 Fun Fit is een laagdrempelige beweegaanbieder 

waar iedereen met of zonder beperking welkom is. 

Bewegen doen ze er voor hun plezier en voor hun 

gezondheid.

4 Fun Fit biedt activiteiten aan op het gebied van 

wandelen, nordic walking, houdingsgym, multifun 

aerobics, personal training en aquafit.

Doelgroep 

Mensen met een lichamelijke of 

verstandelijke beperking

Leeftijd 

Vanaf 18 jaar

Cursusdata 

• Donderdag 30 april, 7 en 21 mei 2015

• Donderdag 29 oktober, 5, 19 november 2015

Tijdstip 

19:45 – 20:30 uur

Accommodatie 

Parc Spelderholt, zwembad in het hotel

Spelderholt 9, Beekbergen

Kleding 

Zwemkleding en handdoek

Organisatie  

4 Fun Fit

 

Contactpersoon  

Elbert van Mourik

06 – 26 751 499

info@4funfit.nl 

Aquafit

Meer informatie? 
www.deklupapeldoorn.nl 

Biljarten

De Klup is een ontmoetingscentrum en tweede 

huiskamer voor mensen met een verstandelijke 

beperking in de leeftijd van 6 – 80 jaar. Er worden 

30 activiteiten georganiseerd door 125 vrijwilligers. 

Wekelijks bezoeken 525 deelnemers de Klup. Op 

het gebied van sporten en bewegen biedt de Klup: 

Sportplus, Samen Bewegen voor iedereen, Tennis, 

Volksdansen, Stijldansen, Wandelen, Breakdance, 

Biljarten, Schaken en Zwemmen.

Op de Klup staan twee biljarttafels. Iedere 

donderdagavond wordt hier fanatiek biljart gespeeld. 

Iedereen speelt een keer tegen elkaar. Het belangrijk-

ste is dat de deelnemers lol beleven aan het biljarten. 

De deelnemers schrijven zelf de punten, één is de 

scheidsrechter. Soms wordt er ook tegen andere 

groepen gespeeld.

Doelgroep   

Mensen met een licht verstandelijke beperking

Leeftijd 

20 tot en met 65 jaar

Cursusdata  

Elke donderdag in april en oktober 2015

Tijdstip 

19:30 – 21:30 uur

Accommodatie 

De Klup 

Mariastraat 52, Apeldoorn

Kleding 

Makkelijke kleding

Organisatie  

De Klup

 

Contactpersoon  

Harry Teunissen

055 – 521 86 13

info@deklupapeldoorn.nl 
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Meld je aan via het inschrijfformulier op pagina 47

(Max.10 deelnemers per les)

Meld je aan via het inschrijfformulier op pagina 47 

(Max.14 deelnemers per les)

Meer informatie? 
www.bewegenbijbuitenhuis.nl  

“BEWEGEN BIJ BUITENHUIS” is een bewegingscen-

trum waarbij de doelstelling “Bewegen kan iedereen, 

Sporten is voor iedereen” centraal staat en biedt 

in brede zin ‘bewegen aan voor mensen met een 

beperking’. Een beperking hebben hoeft niet altijd 

een zichtbare handicap te zijn maar kan vele kanten 

hebben. Veel cliënten van Bewegen bij Buitenhuis 

hebben een drempelvrees voor een ‘standaard’ 

fitness sportcentrum, maar komen daarentegen 

graag naar het bewegingscentrum Bewegen bij 

Buitenhuis waarbij de doelstelling ”Bewegen kan 

iedereen, Sporten is voor iedereen” centraal staat. 

Een Bootcamp-Training bestaat uit o.a. hardlopen, 

intervaltrainingen, fitnessoefeningen, en coördinatie-

oefeningen zoals bij voorbeeld push-ups, squats, 

sit-ups en jumping jacks afgewisseld met spring- en 

hurkoefeningen, sprintjes en hardlopen. Tijdens een 

Bootcamp-Training wordt gebruik gemaakt van alle 

natuurlijke obstakels die men tijdens een Boot-

camp-training onderweg tegenkomt zoals bij 

voorbeeld bankjes, boomstammen, trappen, 

klimrekken of je mede Bootcamper.

Doelgroep 

Mensen met een beperking, die niet altijd een 

zichtbare handicap hoeft te zijn

Leeftijd 

Vanaf 12 jaar

Cursusdata  

Maandag 3 en 20 april 2015

Tijdstip 

9:00 – 12:00 uur

Accommodatie 

Bewegingscentrum Bewegen Bij Buitenhuis

Sleutelbloemstraat 22, Apeldoorn

Kleding 

Sportkleding

Organisatie  

Bewegen Bij Buitenhuis

 

Contactpersoon  

Jonneke Buitenhuis

jonneke@bewegenbijbuitenhuis.nl 

Bootcamp

Meer informatie? 
www.deklupapeldoorn.nl 

Breakdance

De Klup is een ontmoetingscentrum en tweede 

huiskamer voor mensen met een verstandelijke 

beperking in de leeftijd van 6 – 80 jaar. Er worden 

30 activiteiten georganiseerd door 125 vrijwilligers. 

Wekelijks bezoeken 525 deelnemers de Klup. Op 

het gebied van sporten en bewegen biedt de Klup: 

Sportplus, Samen Bewegen voor iedereen, Tennis, 

Volksdansen, Stijldansen, Wandelen, Breakdance, 

Biljarten, Schaken en Zwemmen.

Breakdance is een dansvorm vanuit de hiphop 

“lifestyle”, maar bij breakdance gaat het niet alleen 

om de danspasjes, maar ook om vette tricks en 

coole moves. De combinatie van dans (toprocks) 

en skills (freezes, tricks, powermoves), maakt 

breakdance cool en spectaculair om naar te kijken, 

maar vooral om te doen. Bij breakdance moet je 

ook denken aan je uitstraling.

Presenteer jezelf en je groep in de danscirkel of op 

het podium.

De leerlingen dansen actief en intensief mee, waarbij 

ook samenwerking en aanmoediging belangrijk is. 

Tevens worden ze met ondersteuning van Patrick van 

de Gurp gestimuleerd om zelf ideeën uit te werken en 

nieuwe bewegingen te creëren.

Doelgroep 

Mensen met een licht verstandelijke 

beperking

Leeftijd 

14 tot en met 35 jaar

Cursusdata  

Donderdag 2, 9, 16, 23 en 30 april 

Tijdstip 

16:45 – 17:45 uur

Accommodatie 

De Klup

Mariastraat 52, Apeldoorn

Kleding

Makkelijke danskleding

Organisatie  

De Klup

 

Contactpersoon  

Wilma Hartman, Nicole van Poelgeest

055 – 521 86 13 

info@deklupapeldoorn.nl 
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Meld je aan via het inschrijfformulier op pagina 47 Meld je aan via het inschrijfformulier op pagina 47 

(Max. 8 deelnemers per les, op afspraak)

Meer informatie? 
www.bovdematen.nl 

MatenBull is een dartsvereniging waar darten op 

allerlei niveaus beoefend kan worden.

De woensdagavond is voor jeugdleden en mensen 

met een beperking die aangepast willen sporten. 

Iedereen kan dit op zijn eigen niveau doen. Er is 

deskundige begeleiding en zodoende is het voor 

iedereen mogelijk een leuke avond te hebben en ook 

nog iets te leren. Niets moet, maar bijna alles kan. 

Kom gewoon lekker een keer langs en kijk of darten 

bij MatenBull iets voor je is. 

 

Doelgroep 

Mensen met lichamelijk of verstandelijke 

beperking

Leeftijd 

7 – 50 jaar

Cursusdata  

Elke woensdag het gehele jaar m.u.v. de 

zomervakantie

Tijdstip 

18:30 – 20:00 uur

Accommodatie 

Gebouw “Op Dreef”

Kooikersplaats 35, Apeldoorn

Organisatie  

MatenBull

 

Contactpersoon  

Evert en Marijke Zomer

06 – 13 197 555 / 06 – 29 233 639 

jeugddartsapeldoorn@hotmail.com

Darten

Meer informatie? 
www.sportstudioapeldoorn.nl 

Essentrics

Sportstudio Apeldoorn is een kleinschalige sport-

studio met veel aandacht en begeleiding voor 

iedereen. Er wordt resultaatgericht getraind met 

minimaal 3 en maximaal 8 personen tegelijk. Een 

vaste instructeur, veel variatie in de trainingen/

groepslessen en een goede sfeer.

Essentrics is een full-body workout. De vloeiende 

en dynamische stretches maken het lichaam slank, 

sterk en flexibel. Armen, benen, billen en buik worden 

strakker en de houding beter. Ook helpt Essentrics 

bij het voorkomen en genezen van blessures en het 

verlichten van pijn. 

Doelgroep 

Mensen met een licht verstandelijke of 

lichamelijk beperking

Leeftijd 

Vanaf 12 jaar

Cursusdata  

Dinsdag 3, 10 en 17 maart 2015

Tijdstip 

18:00 – 19:00 uur

Accommodatie 

Sportstudio Apeldoorn

Korianderplein 27B, Apeldoorn

Kleding 

Sportkleding en schone sportschoenen 

verplicht

Organisatie  

Sportstudio Apeldoorn

 

Contactpersoon  

Martin ter Heijne

055 – 360 53 32 / 055 – 366 84 51 / 

06 – 16 888 237 

sportstudioapeldoorn@gmail.com
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Meld je aan via het inschrijfformulier op pagina 47 

(Max. 8 deelnemers per les)

Meld je aan via het inschrijfformulier op pagina 47 

(Max. 8 deelnemers per les, op afspraak)

Meer informatie? 
www.sportstudioapeldoorn.nl 

Sportstudio Apeldoorn is een kleinschalige sport-

studio met veel aandacht en begeleiding voor 

iedereen. 

Er wordt resultaatgericht getraind met minimaal 3 en 

maximaal 8 personen tegelijk. Een vaste instructeur, 

veel variatie in de trainingen/groepslessen en een 

goede sfeer.

Doelgroep 

Mensen met een licht verstandelijke of 

lichamelijk beperking

Leeftijd 

Vanaf 12 jaar

Cursusdata  

Woensdag 4, 11 en 18 maart 2015

Tijdstip 

8:30 – 9:30 uur / 9:30 – 10:30 uur / 

18:30 – 19:30 uur / 19:30 – 20:30 uur

Accommodatie 

Sportstudio Apeldoorn

Korianderplein 27B, Apeldoorn

Kleding 

Sportkleding en schone sportschoenen 

verplicht

Organisatie  

Sportstudio Apeldoorn

 

Contactpersoon  

Martin ter Heijne

055 – 360 53 32 / 055 – 366 84 51 / 

06 – 16 888 237 

sportstudioapeldoorn@gmail.com

Fitness

Meer informatie? 
www.fysiotherapie-noordhuis.nl  

Fitness - 
fit kids plus

Fysiotherapie Noordhuis is een sinds 2000 bestaande 

praktijk in de Apeldoornse wijk de Maten en uw 

plek voor Fysiotherapie in Apeldoorn. De praktijk 

is uitgegroeid tot een kwaliteitspraktijk waarin 10 

hoogwaardig opgeleide fysiotherapeuten de beste 

zorg bieden voor de meest voorkomende klachten 

op het gebied van bewegen zoals sportfysiotherapie, 

oedeemtherapie en manuele therapie. Door een 

professionele opstelling te combineren met een pret-

tige sfeer maken we ons motto waar: “Fysiotherapie 

Noordhuis maakt bewegen weer leuk!”

Fit Kids Plus biedt net dat extra plusje wat kinderen 

met een verstandelijke beperking nodig hebben als 

ze lekker zichzelf willen zijn bij het sporten. In ene 

veilige omgeving met professionele begeleiding van 

de kinderfysioherapeut worden leuke beweeglessen 

gevolgd die zowel binnen als buiten gegeven kunnen 

worden.

Doelgroep 

Kinderen met een verstandelijke beperking en/

of een aandoening in het autistisch spectrum

Leeftijd 

Vanaf 6 jaar

Cursusdata  

Woensdag 1, 8, 15, 22 en 29 april 2015

Tijdstip 

13:30 – 14:30 uur

Accommodatie 

Fysiotherapie Noordhuis, trainingszaal / 

oefenzaal en bij goed weer naar buiten

Beatrijsgaarde 1, 7329 BK Apeldoorn

Kleding 

Sportkleding en schone sportschoenen 

verplicht, handdoek, flesje water

Organisatie  

Fysiotherapie Noordhuis

 

Contactpersoon  

Floor Uittenbogerd en Mischa Hendriksen

055 – 785 14 83 

floor@fysiotherapie-noordhuis.nl
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Meld je aan via het inschrijfformulier op pagina 47 

(Max. 3 tot 5 deelnemers per les)

Meld je aan via het inschrijfformulier op pagina 47 

(Max. 8 deelnemers per les)

Meer informatie? 
www.fysiotherapie-noordhuis.nl  

Fysiotherapie Noordhuis is een sinds 2000 bestaande 

praktijk in de Apeldoornse wijk de Maten en uw 

plek voor Fysiotherapie in Apeldoorn. De praktijk 

is uitgegroeid tot een kwaliteitspraktijk waarin 10 

hoogwaardig opgeleide fysiotherapeuten de beste 

zorg bieden voor de meest voorkomende klachten 

op het gebied van bewegen zoals sportfysiotherapie, 

oedeemtherapie en manuele therapie. Door een 

professionele opstelling te combineren met een pret-

tige sfeer maken we ons motto waar: “Fysiotherapie 

Noordhuis maakt bewegen weer leuk!”

Structuur Fitness is bedoeld voor jongeren vanaf 17 

jaar. In groepjes van maximaal 8 personen wordt met 

een vaste structuur gewerkt aan kracht en conditie. 

Er wordt gewerkt met picto’s, vaste rituelen e.d. Een 

ervaren fysiotherapeut is de vaste begeleider en biedt 

op maat de rust en structuur die het meest plezierig 

werkt voor de groep.

Doelgroep 

Jongeren met een verstandelijke beperking, 

fysieke beperking of hoog niveau in autistisch 

spectrum hebben

Leeftijd 

Vanaf 17 jaar

Cursusdata  

Woensdag 1, 8, 15, 22 en 29 april 2015

Tijdstip 

14:30 – 15:30 uur

Accommodatie 

Fysiotherapie Noordhuis, fitnesszaal 

Beatrijsgaarde 1, Apeldoorn

Kleding 

Sportkleding en schone sportschoenen 

verplicht, handdoek, flesje water

Organisatie  

Fysiotherapie Noordhuis

 

Contactpersoon  

Floor Uittenbogerd 

055 – 785 14 83 

floor@fysiotherapie-noordhuis.nl

Fitness - 
structuur fitness

Meer informatie? 
www.novitas-apeldoorn.nl

Gymnastiek
G-Gym

NOVITAS heeft twee lesuren gymnastiek voor mensen 

met een verstandelijke beperking. Deze zijn ingedeeld 

in leeftijd, te weten van 9 t/m 20 jaar en van 20 jaar 

en ouder. Bij G-Gym sport iedereen in eigen tempo, 

op eigen niveau en samen met anderen. Centraal 

staat: plezier maken, zelfvertrouwen opbouwen en 

gewoon lekker in beweging zijn! “Gewoon waar het 

kan en speciaal waar nodig. 

 G Gezellig gymnastieken, gezond

 Y  Yes 

 M  Mat, minitramp 

 N  Niveau

 A  Aangepast

 S  Sporten, springen, sterke spieren, steunen, sportfit y

 T  Toestellen om op en aan te turnen

 I  Individuele aanpassingen

 E Evenwicht 

 K  Kast, klimmen en klauteren

Doelgroep 

Mensen met een verstandelijke beperking

Leeftijd 

• 9 - ± 20jaar

• 20 jaar en ouder

Cursusdata   

Dinsdag 3, 10, 17 en 24 maart 2015

Tijdstip 

• 17:45 – 18:45 uur voor 9 tot 20 jarigen

• 19:00 – 20:00 uur voor 20 jaar en ouder

Accommodatie 

Gymzaal Glazeniershorst

Glazeniershorst 406, Apeldoorn

Kleding 

Sportkleding en schone sportschoenen 

verplicht

Organisatie  
Novitas
 
Contactpersoon  
Evaline Heuvelmans en Helma Diks
055 – 542 57 62 / 06 – 27 450 060 / 
06 – 24 252 762 
emaheuvelmans@upcmail.nl /
secretariaat@novitas-apeldoorn.nl
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(Max. 16 deelnemers per les)

Meld je aan via het inschrijfformulier op pagina 47 

(Max. 8 deelnemers per les)

Meer informatie? 
www.fysiotherapie-noordhuis.nl   

Fysiotherapie Noordhuis is een sinds 2000 bestaande 

praktijk in de Apeldoornse wijk de Maten en uw 

plek voor Fysiotherapie in Apeldoorn. De praktijk 

is uitgegroeid tot een kwaliteitspraktijk waarin 10 

hoogwaardig opgeleide fysiotherapeuten de beste 

zorg bieden voor de meest voorkomende klachten 

op het gebied van bewegen zoals sportfysiotherapie, 

oedeemtherapie en manuele therapie. 

Door een professionele opstelling te combineren 

met een prettige sfeer maken we ons motto waar: 

“Fysiotherapie Noordhuis maakt bewegen weer leuk!”

Doelgroep 

Mensen met een verstandelijke beperking 

op laag / midden niveau functionerend die 

goed kunnen staan en lopen

Leeftijd 

Vanaf 17 jaar

Cursusdata  

Woensdag 1, 8, 15, 22 en 29 april 2015

Tijdstip 

15:30 – 16:30 uur

Accommodatie 

Fysiotherapie Noordhuis – oefenzaal 1

Beatrijsgaarde 1, Apeldoorn

Kleding 

Sportkleding en schone sportschoenen 

verplicht, handdoek, flesje water

Organisatie  

Fysiotherapie Noordhuis

 

Contactpersoon  

Floor Uittenbogerd

055 – 785 14 83 

floor@fysiotherapie-noordhuis.nl

Gymnastiek
G-Gym

Meer informatie? 
www.hartnodigapeldoorn.nl   

Hart nodig

Hart Nodig is een speciale sportvereniging voor (ex-)

hartpatiënten die willen blijven bewegen en sporten, 

maar ook anderen zijn van harte welkom. Het doel 

van de vereniging is (ex-)hartpatiënten na hun hart-

falen op verantwoorde wijze en onder gekwalificeerde 

begeleiding gelegenheid te bieden tot verantwoor-

de sport & spel beoefening om zo hun conditie te 

verbeteren. Dit bereiken we door het beoefenen van 

bepaalde takken van zaalsport, zoals Sport & Spel 

(balspelen in spelvorm zoals basketbal, handbal, 

zaalvoetbal, zaalhockey, trefbal, slagbal etc.), 

Badminton, Volleybal en Dynamic Tennis. 

Actieve sportbeoefening vormt een belangrijke bijdrage 

tot het voorkomen van hart- en vaatziekten. Ook voor 

degenen die een hartinfarct en/of hartoperatie achter 

de rug hebben zijn de vooruitzichten beter wanneer 

een actieve en sportieve levensstijl wordt gevolgd. 

Na de hartrevalidatie kan een leegte en isolement 

ontstaan, vaak omdat de goede voornemens geen 

praktische invulling krijgen. Wij helpen als vereniging 

om deze voornemens een goede invulling te geven. 

Direct na de hartrevalidatie kan men bij Hart Nodig 

terecht. 

Na het sporten is er gelegenheid om met elkaar te 

genieten van een kopje koffie of thee. Naast het 

sociale aspect (ongedwongen praten met lotgenoten 

of je verhaal kwijt kunnen) geeft het de sporter ook 

de gelegenheid weer even “bij te komen”, alvorens 

men weer naar huis gaat.

Doelgroep   

Mensen met een chronische aandoening 

van hart- en vaatziekten (hartpatiënten)

 

Leeftijd   

Vanaf 30 jaar

Cursusdata  

• Dinsdag 10, 17, 24 en 31 maart 2015

• Dinsdag 6, 13, 20 en 27 oktober 2015

Tijdstip   

19:00 – 20:00 uur 

Accommodatie  

SBO de Boemerang  

(ingang gymzaal achterzijde bij parkeerplaats)  

Zilverschoon 104, Apeldoorn 

Kleding   

Sportkleding en zaalschoenen 

Organisatie  

Sportvereniging “Hart Nodig”

 

Contactpersoon  

Hans Ligt

055 – 360 12 22 

hans.ligt@hartnodigapeldoorn.nl
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Meer informatie? 
www.hcares.nl   

Iedereen die lekker wil bewegen, aan de conditie wil 

werken of gewoon lid wil zijn van een gezellige sport-

club, kan bij HC Ares terecht. Dus ook jongeren die 

het leuk vinden om te sporten maar niet mee kunnen 

doen met leeftijdsgenoten in reguliere teams.

Ares staat open voor zowel jongeren met een verstan-

delijke beperking (G-Hockey) als voor jongeren met 

een lichamelijke beperking (LG-Hockey). Gezien de 

accommodatie moeten jongeren wel kunnen lopen.

Ares heeft er, in nauw overleg met de ouders voor 

gekozen om voorlopig geen scheiding aan te bren-

gen tussen G en LG sporters.

Robur’58 is gelegen in de bosrijke omgeving van het 

prachtige sportcomplex Orderbos. Een bal hard weg 

slaan dat kan hier in de vormen BeeBall, Honkbal en 

Softbal.

Er is voor iedereen plaats. Van recreatief lekker 

bewegen en aan je conditiewerken. Tot gezelligheid 

of kijken waar je sportieve grenzen liggen.

Doelgroep 

Jongeren met een verstandelijke beperking 

(G-Hockey) en jongeren met een lichamelijk 

beperking (LG-Hockey)

Leeftijd 

8 tot en met 35 jaar

Cursusdata  

Elke zaterdag (een andere dag is (na overleg) 

ook mogelijk). Gehele jaar instroom mogelijk

Tijdstip 

9:00 – 10:00 uur

Accommodatie 

Nagelpoel

Malkenschoten 43, Apeldoorn

Kleding 

Sportkleding en sportschoenen 

Organisatie  

HC Ares

 

Contactpersoon  

Jules Groenenberg

055 – 521 36 04 

secretaris@hcares.nl / j.groenenberg4@chello.nl 

Hockey

Meer informatie? 
www.robur58.com en www.acromion.nl 

Honkbal

Doelgroep 

Kinderen die ondersteuning kunnen gebruiken 

in gedrag en moeilijk mee kunnen komen in de 

reguliere verenigingen. Helaas hebben we nog 

geen mogelijkheid voor kinderen met lichame-

lijke beperkingen en rolstoelen

Leeftijd 

• 8 tot en met 12 jaar

• 12 tot en met 15 jaar

Cursusdata  

Vrijdag 6, 13, 20, 27 maart en 3 april 2015

Tijdstip 

• 16:00 – 17:00 uur voor 8 t/m 12 jarigen

• 17:00 – 18:00 uur voor 12 t/m 15 jarigen

Accommodatie 

Robur ’58, Sportpark Orderbos 41, Apeldoorn

Kleding

Gemakkelijk zittende sportkleding 

Organisatie  

Robur ’58 i.s.m. Acromion “In Beweging”

 

Contactpersoon  

Dene Guillot

06 – 26 524 448 

info@acromion.nl
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(Minimaal 4 en max. 8 deelnemers per nieuwe groep)

Meld je aan via het inschrijfformulier op pagina 47 

(Max. 25 deelnemers per les)

Meer informatie? 
www.atalante.nl 

De ‘G’ korfbal staat voor een categorie sporters. Net 

als jeugdkorfballers, seniorenkorfballers zijn er ook 

G-korfballers. Dit is een categorie korfballers die wat 

meer begeleiding nodig hebben. Bij Atalante zijn dit 

korfballers met een verstandelijke beperking. 

Sinds 1994 heeft korfbalvereniging Atalante een 

G-team. Het G-team bestaat op dit moment uit zo’n 

20 spelers. Zij hebben eigen trainers en coaches. 

Doelgroep

Mensen met een verstandelijke beperking

Leeftijd 

Vanaf 16 jaar

 

Cursusdata  

Elke donderdag. Gehele jaar instroom 

mogelijk (uitgezonderd reguliere schoolvakanties)

Tijdstip 

19:00 – 20:00 uur 

Accommodatie 

Korfbalvereniging Atalante

Landrostlaan 201, Apeldoorn

Kleding 

Sportkleding en sportschoenen 

Organisatie  

Korfbalvereniging Atalante

 

Contactpersoon  

Jaqueline Drenth

055 – 542 51 50 

g-korfbal@atalante.nl

Korfbal

Meer informatie? 
www.4funfit.nl

Nordic Walking/
smovey walking 

4 Fun Fit is een laagdrempelige beweegaanbieder 

waar iedereen met of zonder beperking welkom is. 

Bewegen doen ze er voor hun plezier en voor hun 

gezondheid.

4 Fun Fit biedt activiteiten aan op het gebied van 

wandelen, nordic walking, houdingsgym, multifun 

aerobics, personal training en aquafit.

Doelgroep 

Mensen met Parkinson, CVA, Astma – 

COPD, Reuma, Diabetis

Leeftijd 

Vanaf 18 jaar

Cursusdata  

• Donderdag 5, 12 en 19 maart 2015

• Donderdag 7, 21 en 28 mei 2015

• Donderdag 3, 10 en 17 september 2015

Tijdstip 

10:15 – 11:15 uur

Accommodatie 

Paleispark het Loo

Amersfoortseweg, Apeldoorn 

(2e ingang tegenover de Pijnbomenlaan)

Kleding 

Wandelkleding en wandelschoenen

Organisatie  

4 Fun Fit

 

Contactpersoon  

Elbert van Mourik

06 – 26 751 499 

info@4funfit.nl 
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(Max. 4 deelnemers per les)

Meld je aan via het inschrijfformulier op pagina 47 

(Max. 5 deelnemers per les)

Meer informatie? 
www.deklupapeldoorn.nl

De Klup is een ontmoetingscentrum en tweede 

huiskamer voor mensen met een verstandelijke 

beperking in de leeftijd van 6 – 80 jaar. Er worden 

30 activiteiten georganiseerd door 125 vrijwilligers. 

Wekelijks bezoeken 525 deelnemers de Klup. Op 

het gebied van sporten en bewegen biedt de Klup: 

Sportplus, Samen Bewegen voor iedereen, Tennis, 

Volksdansen, Stijldansen, Wandelen, Breakdance, 

Biljarten, Schaken en Zwemmen.

Bij Samen Bewegen voor iedereen zijn de sporters 

met elkaar in beweging om de spieren soepel te hou-

den, de conditie op peil te houden en samen in een 

ontspannen omgeving te bewegen en te ontmoeten.

In samenwerking met Ontmoet & Co en Accres 

Apeldoorn B.V.

Doelgroep 

Iedereen 

Leeftijd 

25 tot en met 60 jaar

Cursusdata  

Elke dinsdag in april en oktober 2015

Tijdstip 

14:00 – 15:00 uur

Accommodatie 

De Klup

Mariastraat 52, Apeldoorn

Kleding 

Makkelijke kleding

Organisatie  

De Klup

 

Contactpersoon  

Klaas Horrel

055 – 521 86 13 

info@deklupapeldoorn.nl 

Samen bewegen 
voor iedereen

Meer informatie? 
www.deklupapeldoorn.nl 

Schaken

De Klup is een ontmoetingscentrum en tweede 

huiskamer voor mensen met een verstandelijke 

beperking in de leeftijd van 6 – 80 jaar. Er worden 

30 activiteiten georganiseerd door 125 vrijwilligers. 

Wekelijks bezoeken 525 deelnemers de Klup. Op 

het gebied van sporten en bewegen biedt de Klup: 

Sportplus, Samen Bewegen voor iedereen, Tennis, 

Volksdansen, Stijldansen, Wandelen, Breakdance, 

Biljarten, Schaken en Zwemmen.

Schaken is een oeroud denkspel dat door heel veel 

mensen over de hele wereld wordt gespeeld. Het 

schaakspel heeft miljoenen mogelijkheden zodat 

geen partij hetzelfde is. Het is een sport die beoefend 

kan worden door iedereen, jong of oud, meisje of 

jongen, geoefend of niet geoefend. Schaken kan 

bijna overal gespeeld worden: op de club en thuis, 

op school en na school, binnen maar ook buiten in 

het park. Het is een erg leuk spel en daarom zouden 

zoveel mogelijk mensen de kans moeten krijgen in 

aanraking te komen met dit prachtige spel.

Op de Klup is er nu dan ook de SchaakKlup. Als 

je al kunt schaken, kun je het hier opnemen tegen 

iemand die net zo goed is als jij, zodat je nog beter 

kunt worden. Kun je nog niet schaken, dan kun je het 

hier leren.

Doelgroep 

Mensen met een licht verstandelijke 

beperking

Leeftijd 

15 tot en met 45 jaar

Cursusdata 

Alleen tijdens de winterperiode op elke 

woensdag

Tijdstip 

20:00 – 21:30 uur

Accommodatie 

De Klup

Mariastraat 52, Apeldoorn

Kleding 

Makkelijke kleding

Organisatie  

De Klup

 

Contactpersoon  

Marcel Wentink en Rob Baartse

055 – 521 86 13 

info@deklupapeldoorn.nl 
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(Max. 8 deelnemers per groep

Meld je aan via het inschrijfformulier op pagina 47 

(Max. 14 deelnemers per les)

Meer informatie? 
www.bewegenbijbuitenhuis.nl 

“BEWEGEN BIJ BUITENHUIS” is een bewegings-

centrum en officieel Spinning®-centrum waarbij de 

doelstelling “Bewegen kan iedereen, Sporten is voor 

iedereen” centraal staat. Bewegen bij Buitenhuis biedt 

in brede zin ‘bewegen aan voor mensen met een 

beperking’. Dit is een zeer breed begrip. Een beperking 

hebben hoeft niet altijd een zichtbare handicap te zijn 

maar kan vele kanten hebben. Vele cliënten van 

Bewegen bij Buitenhuis hebben een drempelvrees 

voor een ‘standaard’ fitness sportcentrum, maar ko-

men daarentegen graag naar het bewegingscentrum 

Bewegen bij Buitenhuis waarbij de doelstelling 

”Bewegen kan iedereen, Sporten is voor iedereen” 

centraal staat. Bewegen bij buitenhuis is geen 

sportschool of iets dergelijks, maar een centrum voor 

‘bewegen’ waarbij het accent nadrukkelijk ligt op 

persoonlijke begeleiding, coaching en individuele on-

dersteuning, hetgeen o.a tijdens, Fysio-fitness, Fitness, 

Kranking®, CoreStabilityTraining(TRX®-Bodyblade®), 

Cardio-, Kracht- en Cross-fit goed tot uiting komt.

Spinning® is een indoor-fietstraining die volgens het 

Spinning®-concept wordt gegeven waarbij gebruik 

wordt gemaakt van populaire spinning muziek met 

een lekkere beat en iedere Spinning®-les kan anders 

zijn qua opbouw en intensiteit. De Spinning®-les wordt 

in groepsverband gegeven waarbij Ieder persoon 

tijdens een groepsles zelf zijn eigen intensitieit oftewel 

zijn eigen tempo en zwaarte kan bepalen en het op 

zijn of haar eigen manier doet onder begeleiding van 

een gediplomeerde Spinning®-instructeur.

Doelgroep 

Mensen met een beperking, die niet altijd 

een zichtbare handicap hoeft te zijn

Leeftijd 

Vanaf 12 jaar

Cursusdata  

Maandag 9, 16 en 23 maart 2015

Tijdstip 

9:00 – 12:00 uur

Accommodatie 

Bewegingscentrum Bewegen Bij Buitenhuis

Sleutelbloemstraat 22, Apeldoorn

Kleding 

Sportkleding

Organisatie  

Bewegen Bij Buitenhuis

 

Contactpersoon  

Jonneke Buitenhuis 

jonneke@bewegenbijbuitenhuis.nl 

Spinning®

Meer informatie? 
www.deklupapeldoorn.nl  

Sportplus

De Klup is een ontmoetingscentrum en tweede 

huiskamer voor mensen met een verstandelijke 

beperking in de leeftijd van 6 – 80 jaar. Er worden 

30 activiteiten georganiseerd door 125 vrijwilligers. 

Wekelijks bezoeken 525 deelnemers de Klup. Op 

het gebied van sporten en bewegen biedt de Klup: 

Sportplus, Samen Bewegen voor iedereen, Tennis, 

Volksdansen, Stijldansen, Wandelen, Breakdance, 

Biljarten, Schaken en Zwemmen.

Bij Sportplus speelt competitie een grotere rol. Naast 

het werken aan de conditie, leren ze ook in een 

team sporten. Qua sport is deze groep behoorlijk 

dynamisch.

Doelgroep 

Mensen met een verstandelijke beperking 

Leeftijd 

• 25 tot en met 65 jaar

• 18 tot en met 45 jaar

Cursusdata  

Maandag 4, 11, 18 en 25 april 2016

Tijdstip 

• 19:00 – 20:00 uur voor 25 t/m 65 jarigen

• 20:00 – 21:00 uur voor 18 t/m 45 jarigen

Accommodatie 

Gymzaal Molleruslaan 28

Molleruslaan 28, Apeldoorn

Kleding 

Sportkleding en schone sportschoenen

Organisatie  

De Klup

 

Contactpersoon  

Wilma Hartman, Nicole van Poelgeest

055 – 521 86 13 

info@deklupapeldoorn.nl 
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Meer informatie? 
www.sportvariant.nl 

SportVariant biedt aangepaste sport-, spel- en 

bewegingsactiviteiten aan volwassenen en kinderen 

met een lichamelijke beperking. Staand, zittend of 

lopend, waar nodig met hulp, in de zaal of in het 

zwembad; iedereen kan binnen zijn of haar eigen 

mogelijkheden meedoen aan de bewegingsactiviteiten 

van SportVariant. 

SportVariant is verbonden met en gehuisvest bij 

ViaReva, revalidatiegeneeskunde in Apeldoorn. Alle 

aangepaste faciliteiten en materialen zijn aanwezig en 

u wordt deskundig begeleid door bewegingsagogen.

Elke groep sport een uur en start met een gezamen-

lijke warming up. Vervolgens worden divers sport- en 

spel activiteiten aangeboden. Dit aanbod varieert 

wekelijks (bijv. basketbal/tafeltennis/badminton/

fitness/enz).

Individueel instromen in bestaande activiteiten; men-

sen die belangstelling hebben om bij SportVariant 

te komen sporten/bewegen moeten altijd eerst een 

afspraak maken voor een oriëntatiegesprek. 

De kosten bedragen eenmalig inschrijfgeld € 12,50 

en € 18,50 per maand. Er is 1 maand opzegtermijn.

Doelgroep 

Kinderen en jongeren met een lichamelijke 

beperking of chronische ziekte

Leeftijd 

6 tot en met 18 jaar

Cursusdata  

Elke zaterdag het gehele jaar door 

(behalve in de schoolvakanties)

Tijdstip   

• 9:00 – 10:00 uur 6 – 9 jarigen

• 10:00 – 11:00 uur 9 – 12 jarigen

• 11:00 – 12:00 uur 12 – 18 jarigen

Accommodatie 

Zalen ViaReva revalidatiegeneeskunde

Arnhemseweg 11, Apeldoorn

Kleding 

Sportkleding

Organisatie  

SportVariant / Via Reva

 

Contactpersoon  

Arno van Kasteren

06 – 44 042 140 

info@sportvariant.nl

SportVariant -
kinderen / jongeren

Meer informatie? 
www.sportvariant.nl

SportVariant -
volwassenen

SportVariant biedt aangepaste sport-, spel- en 
bewegingsactiviteiten aan volwassenen en kinderen 
met een lichamelijke beperking. Staand, zittend of 
lopend, waar nodig met hulp, in de zaal of in het 
zwembad; iedereen kan binnen zijn of haar eigen 
mogelijkheden meedoen aan de bewegingsactiviteiten 
van SportVariant. 

SportVariant is verbonden met en gehuisvest bij 
ViaReva, revalidatiegeneeskunde in Apeldoorn. Alle 
aangepaste faciliteiten en materialen zijn aanwezig en 
u wordt deskundig begeleid door bewegingsagogen.

Individueel instromen in bestaande activiteiten; men-
sen die belangstelling hebben om bij SportVariant 
te komen sporten/bewegen moeten altijd eerst een 
afspraak maken voor een oriëntatiegesprek. 

De kosten bedragen eenmalig inschrijfgeld € 12,50 
en € 18,50 per maand. Er is 1 maand opzegtermijn.

Maandag:
• Fitness, racketsporten: 17:30 – 18:30 uur
• Zwemmen: 17:00 – 19:00 uur, per half uur (o.a. cva/nah)

Woensdag:
• Fitness en tafeltennis: 18:30 – 19:30 uur en 
 20:30 – 21:30 uur
• Zwemmen: 18:30 – 21:30 uur, per half uur (o.a. cva/nah)

• Dynamic tennis en mikken/boccia: 18:30 – 19:30 uur 
• Badminton: 20:30 – 21:30 uur
• CVA sportgroep: 19:30 – 20:30 uur; gezamenlijke start,  

 daarna keuze sporten o.a. fitness, tafeltennis, badminton, boccia

Doelgroep 

Mensen met een lichamelijke beperking of 

chronische ziekte

Leeftijd 

Vanaf 18 jaar

Cursusdata  

Op maandag en woensdag het gehele jaar 

door behalve in de schoolvakanties. Zie 

hiernaast voor de verschillende sporten , 

dagen en tijden.

Accommodatie 

Zalen en zwembad ViaReva revalidatie-

geneeskunde

Arnhemseweg 11, Apeldoorn

Kleding 

Sportkleding / zwemkleding

Organisatie  

SportVariant / Via Reva

 

Contactpersoon  

Leo Huizer

06 – 10 231 520 

info@sportvariant.nl
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Meer informatie? 
www.deklupapeldoorn.nl

De Klup is een ontmoetingscentrum en tweede 

huiskamer voor mensen met een verstandelijke 

beperking in de leeftijd van 6 – 80 jaar. Er worden 

30 activiteiten georganiseerd door 125 vrijwilligers. 

Wekelijks bezoeken 525 deelnemers de Klup. Op 

het gebied van sporten en bewegen biedt de Klup: 

Sportplus, Samen Bewegen voor iedereen, Tennis, 

Volksdansen, Stijldansen, Wandelen, Breakdance, 

Biljarten, Schaken en Zwemmen.

Bij de Dansklup is er eerst tijd voor een bakkie koffie 

en wat lekkers. Om daarna met de beentjes van de 

vloer te gaan. We doen verschillende dansen op mu-

ziek van toen en nu. Zoals de Cha Cha, Quickstep en 

Tango, maar ook losse dansen zoals Links en rechts 

van Nick en Simon, Broadday light, the Hucklebuck 

en het Vliegerlied!

Halverwege de avond is er tijd voor pauze, om zo 

even op adem te komen en om even gezellig met 

elkaar bij te kletsen. Een paar keer per jaar hebben 

we een bijzondere avond, dit kan zijn een Kerstbal of 

met z’n allen Carnaval vieren. Iedereen is welkom op 

de Dansklup, ons motto is: als het maar gezellig is!

Doelgroep 

Mensen met een verstandelijke beperking 

Leeftijd 

20 tot en met 60 jaar

Cursusdata  

Woensdag 7, 14, 21 en 28 oktober 2015

Tijdstip 

19:30 – 21:30 uur

Accommodatie 

De Klup

Mariastraat 52, Apeldoorn

Kleding 

Makkelijke kleding

Organisatie  

De Klup

 

Contactpersoon  

Wilma Hartman, Nicole van Poelgeest

055 – 521 86 13 

info@deklupapeldoorn.nl 

Stijldansen

Meer informatie? 
www.deklupapeldoorn.nl

Tennis

De Klup is een ontmoetingscentrum en tweede 

huiskamer voor mensen met een verstandelijke 

beperking in de leeftijd van 6 – 80 jaar. Er worden 

30 activiteiten georganiseerd door 125 vrijwilligers. 

Wekelijks bezoeken 525 deelnemers de Klup. Op 

het gebied van sporten en bewegen biedt de Klup: 

Sportplus, Samen Bewegen voor iedereen, Tennis, 

Volksdansen, Stijldansen, Wandelen, Breakdance, 

Biljarten, Schaken en Zwemmen.

Van half september t/m april is er tennis in de 

Matenhal.

Elke dinsdagmiddag om 16:00 uur staan de deel-

nemers aan de tennisactiviteit te popelen om te 

spelen. Voordat er getennist word is er een korte 

warming-up.

Daarna worden wat oefeningen gedaan om de 

spieren wat losser te maken.

Hierna worden de tennisrackets ter hand genomen en 

worden een paar oefeningen met het racket gedaan 

b.v. het serveren van de bal. Belangrijk is het plezier 

dat de deelnemers samen aan deze sport beleven.

Doelgroep 

Mensen met een verstandelijke beperking 

Leeftijd 

20 tot en met 60 jaar

Cursusdata  

Elke dinsdag in april en oktober 2015

Tijdstip 

16:00 – 17:00 uur

Accommodatie 

Matenhal

Ambachtsveld 2, Apeldoorn

Kleding 

Sportkleding en schone sportschoenen

Organisatie  

De Klup

 

Contactpersoon  

Anneke Jansen, Nicole van Poelgeest

055 – 521 86 13 

info@deklupapeldoorn.nl 
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Meld je aan via het inschrijfformulier op pagina 47 

(Max. 8 deelnemers per les in het begin)

Meld je aan via het inschrijfformulier op pagina 47 

(Max. 4 deelnemers per les)

Meer informatie? 
www.tvvego.nl

Sporten is leuk en belangrijk voor iedereen. Voor 

mensen met een lichamelijke beperking misschien 

nog wel belangrijker dan voor wie dan ook. Het 

verbeteren van je conditie, een leuke sport beoefe-

nen, wedstrijden spelen als je dat wilt en natuurlijk 

veel gezelligheid! Tennisvereniging Vego heeft het 

allemaal in huis. 

Een greep uit de mogelijkheden en faciliteiten: 

• 6 Tennisforce banen en 2 kunstgrasbanen 

• De mogelijkheid om rolstoeltennis te volgen 

• Een volledig toegankelijk en aangepast clubhuis 

• Wanneer gewenst begeleiding bij het aanschaffen  

 van een sportrolstoel 

• Lid zijn van een vereniging waarbij gezelligheid en  

 sportiviteit voorop staan 

• Recreatief en topsport 

• Rolstoeltennis is bij Vego volledig geïntegreerd met  

 het ‘gewone’ tennis. 

Doelgroep 

Mensen in een rolstoel

Leeftijd 

8 tot en met 70 jaar

Cursusdata  

Elke maandag. Gedurende het hele jaar instroming 

mogelijk

Tijdstip 

17:30 – 20:00 uur

Accommodatie 

• Park VEGO in de zomer en accommodatie

   Dubbelbeek 10, Apeldoorn

• Kerschoten in de winter

 Musschenbroekstraat 25, Apeldoorn

Kleding 

Tenniskleding

Organisatie  

Tennisvereniging VEGO

 

Contactpersoon  

Gert Methorst

06 – 55 815 069 

g.methorst32@upcmail.nl 

Tennis -
rolstoeltennis

Meer informatie? 
www.victoria-boys.nl 

Voetbal

Victoria Boys is een enthousiaste voetbalvereniging 

met 750 leden. Die leden zijn verdeeld in dames, 

heren, jongens en meisjes in alle leeftijdscategorieën, 

mini’s en G-voetbal.

Binnen Apeldoorn staat Victoria Boys bekend om zijn 

vooruitstrevende karakter en openheid met betrek-

king tot maatschappelijke onderwerpen. Afgelopen 

jaren zijn ze met meerdere vernieuwende projecten 

bezig geweest. Zoals: renovatie kleedkamers, aanleg 

kunstgrasveld en samenwerking met kinderopvang 

MAMS. Met de Passerel en de Nederlandse Wandel-

sportbond hebben ze al een jarenlange samenwer-

king, waar ze heel trots op zijn.   

Doelgroep 

Kinderen die een extra steuntje in de rug nodig 

hebben, zoals kinderen met adhd en autisme

Leeftijd 

• 5 tot en met 12 jaar

• 13 tot en met 15 jaar

Cursusdata  

Elke woensdag in maart, april, mei, juni 2015

Tijdstip 

• 13:30 – 14:30 uur voor 5 t/m 12 jarigen

• 14:45 – 15:45 uur voor 13 t/m 15 jarigen

Accommodatie 

Sportcomplex van Victoria Boys

Berghuizerweg 153, Apeldoorn

Kleding 

Sportkleding / trainingspak en voetbalschoenen

Organisatie  

ASV Victoria Boys

 

Contactpersoon  

Simone Pelgrim 

simonepelgrim@hotmail.com
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Meld je aan via het inschrijfformulier op pagina 47 

(Max. 4 deelnemers per les)

Meld je aan via het inschrijfformulier op pagina 47 

Meer informatie? 
www.zvv56.nl 

G-voetbal is bedoeld voor mensen die vanwege 

een lichamelijke en/of verstandelijke beperking 

belemmerd zijn in hun bewegingsmogelijkheden. Zij 

kunnen daardoor niet of moeizaam hun plek vinden 

in het ‘reguliere’ voetbal. 

Let wel: we beschouwen G-voetbal gewoon als 

voetbal. De KNVB biedt dezelfde kwaliteit, service 

en benadering. Het enige verschil is, dat bepaalde 

aspecten worden aangepast wanneer dat nodig is. 

Het motto luidt: Normaal wat normaal kan, speciaal 

wat speciaal moet! 

Bij ZVV ’56 hebben ze een groot aantal enthousiaste 

G-jeugdvoetballers die graag tegen een balletje aan 

willen trappen.

Doelgroep 

Kinderen met een lichamelijke en/of 

verstandelijke beperking

Leeftijd 

10 tot en met 13 jaar

Cursusdata  

Elke dinsdag en donderdag

(Gehele jaar instroming mogelijk)

Tijdstip 

19:00 – 20:00 uur

Accommodatie 

VV ZVV ‘56

Schoonbroeksweg 8a, Apeldoorn

Kleding 

Sportkleding / trainingspak en 

voetbalschoenen

Organisatie  

VV ZVV ‘56

 

Contactpersoon  

John Leliveld 

g-voetbal@zvv56.nl 

Voetbal

Meer informatie? 
www.deklupapeldoorn.nl 

Volksdansen

De Klup is een ontmoetingscentrum en tweede 

huiskamer voor mensen met een verstandelijke 

beperking in de leeftijd van 6 – 80 jaar. Er worden 

30 activiteiten georganiseerd door 125 vrijwilligers. 

Wekelijks bezoeken 525 deelnemers de Klup. Op 

het gebied van sporten en bewegen biedt de Klup: 

Sportplus, Samen Bewegen voor iedereen, Tennis, 

Volksdansen, Stijldansen, Wandelen, Breakdance, 

Biljarten, Schaken en Zwemmen.

Iedere dinsdagavond word er fanatiek gedanst.

Gedurende het jaar word het dansprogramma 

aangevuld met nieuw repertoire maar op verzoek 

worden ook veel bekende volksdansen herhaald. De 

volksdansgroep treed ook regelmatig buiten de deur 

op. Dit wordt erg op prijs gesteld, want mensen doen 

spontaan mee.

Doelgroep 

Mensen met een verstandelijke beperking

 

Leeftijd 

20 tot en met 60 jaar

Cursusdata  

Elke dinsdag in april en oktober 2015

Tijdstip 

19:30 – 21:30 uur

Accommodatie 

De Klup

Mariastraat 52, 7311 HM Apeldoorn

Kleding 

Makkelijke kleding

 

Organisatie  

De Klup

 

Contactpersoon  

Joke Storm en Ans van de Vegt

055 – 521 86 13 

info@deklupapeldoorn.nl 
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Meld je aan via het inschrijfformulier op pagina 47 

(Max. 12 deelnemers per team)

Lichamelijke beperking is GEEN voorwaarde!

Meld je aan via het inschrijfformulier op pagina 47 

(Max. 12 deelnemers per team)

Meer informatie? 
www.alterno-apeldoorn.nl 

Vorig seizoen is Alterno G+ van start gegaan waarbij 

ze al snel een compleet team bijeen hadden. Fijn is 

het om te constateren dat de kinderen het grootste 

plezier beleven aan deze vorm van sport. De deel-

nemers zijn razend enthousiast en dat willen zowel 

zij als de organisatie van Alterno G+ weten. 

Graag biedt Alterno de mogelijkheid dat ook andere 

kinderen in diezelfde leeftijdsgroep zich hierbij 

aansluiten. Wil je ene keer beleven hoe het voelt om 

hieraan mee te doen? Neem contact op met Eric 

Meijer en die zal jou of jouw ouder(s) graag nader 

informeren.

Doelgroep 

Jeugd met een verstandelijke beperking

Leeftijd 

12 tot en met 16 jaar

Cursusdata  

Elke maandag en vrijdag. (Gehele jaar instroming 

mogelijk met uitzondering van juli en augustus)

Tijdstip 

17:30 – 18:30 uur

Accommodatie 

Alternohal

Waleweingaarde 101, Apeldoorn

Kleding 

Sportkleding (t-shirt en korte broek) en 

schone sportschoenen

Organisatie  

v.v. Alterno afdeling G+

 

Contactpersoon  

Eric Meijer

06 – 46 441 734 

alterno.eric@gmail.com 

Volleybal -
 volley+

Meer informatie? 
www.alterno-apeldoorn.nl 

Volleybal -
zitvolleybal

De afdeling zitvolleybal van de grootste volleybal-

vereniging in Nederland heeft op dit moment 2 

teams. Het eerste team speelt eredivisie terwijl 

het tweede team uit komt in de 1e divisie (in 

toernooivorm). 

Zitvolleybal is een heel snelle vorm van het volley-

balspel, aanvankelijk bedoeld voor spelers en 

speelsters met een lichamelijk beperking. Gelukkig 

is de integratie bij deze vorm van sportbeleving wel 

tot stand gekomen. Bovendien wordt gespeeld met 

gemengde teams. 

Zien is beleven! Als je één maal bent “gepakt” voor 

dit spelletje, dan laat jet het niet meer los!!

Doelgroep 

Mensen zowel met als zonder lichamelijke 

beperking

Leeftijd 

Vanaf 16 jaar

Cursusdata

Elke maandag bij voldoende aanmelding 

in maart, april, mei en juni

Tijdstip 

19:30 – 21:00 uur en 21:15 – 23:00 uur

Accommodatie 

Alternohal

Waleweingaarde 101, Apeldoorn

Kleding 

Sportkleding, eventueel trainingspak en 

schone sportschoenen

Organisatie  

v.v. Alterno afdeling Zitvolleybal

 

Contactpersoon  

Anton Schäffer, Esther Zinnemers en Mariët 

Kollenstart

06 – 52 527 494 / 06 – 10 511 841 

zitvolleybal@alterno-apeldoorn.nl 
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Meld je aan via het inschrijfformulier op pagina 47 

Vooraf aanmelden is verplicht

Meld je aan via het inschrijfformulier op pagina 47 

(Max.10 deelnemers per les)

Meer informatie? 
www.deklupapeldoorn.nl 

De Klup is een ontmoetingscentrum en tweede 

huiskamer voor mensen met een verstandelijke 

beperking in de leeftijd van 6 – 80 jaar. Er worden 

30 activiteiten georganiseerd door 125 vrijwilligers. 

Wekelijks bezoeken 525 deelnemers de Klup. Op 

het gebied van sporten en bewegen biedt de Klup: 

Sportplus, Samen Bewegen voor iedereen, Tennis, 

Volksdansen, Stijldansen, Wandelen, Breakdance, 

Biljarten, Schaken en Zwemmen.

De Klup organiseert in samenwerking met Accres 

iedere maandag- en vrijdagmiddag een wandel-

activiteit. Iedere week wordt er een andere route 

gewandeld, waardoor de wandelaars steeds nieuwe 

plekken van Apeldoorn ontdekken. De wandelingen 

vinden plaats van 14.00 uur tot 16.00 uur en de 

route is ongeveer 6 tot 10 kilometer lang.

Doelgroep 

Iedereen

Leeftijd 

15 tot en met 65 jaar

Cursusdata  

Elke maandag en vrijdag in april en 

oktober 2015

Tijdstip 

14:00 – 16:00 uur

Accommodatie

• Maandag vanuit Ontmoet en Co, 

 Roggestraat 35, Apeldoorn

• Vrijdag vanuit de Klup, 

 Mariastraat 52, Apeldoorn

Kleding 

Makkelijke kleding

Organisatie  

De Klup

 

Contactpersoon  

Klaas Horrel en Judith Hetterscheid

055 – 521 86 13 

info@deklupapeldoorn.nl 

Wandelen

Meer informatie? 
www.4funfit.nl

Wandelfit

4 Fun Fit is een laagdrempelige beweegaanbieder 

waar iedereen met of zonder beperking welkom is. 

Bewegen doen ze er voor hun plezier en voor hun 

gezondheid.

Wandelfit is werken aan je gezondheid en fitheid 

door middel van wandelen. 4 Fun Fit biedt dagelijks 

wandelmomenten en trainingen aan waarbij u werkt 

aan een betere conditie en houding.

Maandag: 

• 9:00 – 10:00 uur Paleispark het Loo, 

 2e parkeerplaats (ingang tegenover de pijnbomenlaan)

Dinsdag: 

• 9:00 – 10:00 uur Houttuinen Oost 54

• 15:00 – 16:00 uur Parkeerplaats Healthcentre  

 Pelicaan (Orderbos)

• 20:00 – 21:00 uur Parkeerplaats Dok Zuid    

Woensdag:

• 10:15 – 11:15 uur Paleispark het Loo, 

 2e parkeerplaats (ingang tegenover de pijnbomenlaan)

Donderdag:

• 10;15 – 11:15 uur Paleispark het Loo, 

 2e parkeerplaats (ingang tegenover de pijnbomenlaan)

Vrijdag:

• 9:00 – 10:00 uur Hoek Asselsestraat / Asselsepad

Zondag:

• 10:30 – 11:30 uur het Leesten

Doelgroep   

Mensen met een verstandelijke beperking

Leeftijd   

Vanaf 16 jaar

Cursusdata   

Elke dag in de maanden maart, juni en 

september, uitgezonderd zaterdag. 

Hiernaast staan de dagen, tijden en 

locatie van vertrek omschreven.

Kleding   

Wandelkleding en wandelschoenen

Organisatie  

4 Fun Fit

 

Contactpersoon  

Elbert van Mourik 

06 – 26 751 499 

info@4funfit.nl  
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Meld je aan via het inschrijfformulier op pagina 47 

(Max.12 deelnemers (6 kinderen met 

hun ouder/broer/zus/buurvrouw)

Meld je aan via het inschrijfformulier op pagina 47 

(Max. 8 deelnemers per les, op afspraak)

Meer informatie? 
www.sportstudioapeldoorn.nl 

Sportstudio Apeldoorn is een kleinschalige sport-

studio met veel aandacht en begeleiding voor 

iedereen. Er wordt resultaatgericht getraind met 

minimaal 3 en maximaal 8 personen tegelijk. Een 

vaste instructeur, veel variatie in de trainingen/

groepslessen en een goede sfeer.

Zumba is een workout op Latijns-Amerikaanse 

muziek. De salsa, samba en merengue vormen de 

basis voor deze zwingende groepsles. In een uur tijd 

werk je aan je conditie en verband je op een leuke 

manier veel calorieën.

Zumba is voor iedereen geschikt die actief wil 

bewegen. De opbouw van de lessen en de goede 

instructies van de professionele coach maken de les 

toegankelijk voor iedereen.

Doelgroep 

Mensen met een licht verstandelijke of 

lichamelijk beperking

Leeftijd 

Vanaf 12 jaar

Cursusdata  

Dinsdag 3, 10 en 17 maart 2015

Tijdstip 

20:00 – 21:00 uur

Accommodatie 

Sportstudio Apeldoorn

Korianderplein 27B, Apeldoorn

Kleding 

Sportkleding en schone sportschoenen 

verplicht

Organisatie  

Sportstudio Apeldoorn

 

Contactpersoon  

Martin ter Heijne

055 – 360 53 32 / 055 – 366 84 51 / 

06 – 16 888 237 

sportstudioapeldoorn@gmail.com

Zumba

Meer informatie? 
www.sheerenloo.nl 

Zwemmen -
ouder / kind zwemmen

Vanuit de vakgroep bewegingsagogie Schuylenburg 

is jaren geleden een Ouder-kind zwemmoment 

gestart. Met als doel om met je kind (die een 

beperking heeft) te kunnen zwemmen. Hier wordt 

momenteel door een 8-tal ouders met kinderen 

gebruik van gemaakt. Er zijn brancards, badstoelen 

en tilliften aanwezig. Er is een bewegingsagoog 

aanwezig die eventuele bewegingsvragen kan 

beantwoorden en tips kan gegeven. Op deze wijze 

kan er direct ingespeeld worden op wensen en 

behoefte van deze doelgroep.

De naam Ouder-kind zwemmen, suggereert dat je 

alleen als ouder met je kind kan komen zwemmen. 

Dit is voor het projectplan “Kies je aangepaste 

Sport” niet het geval. Hier kan ook broer-zus komen 

zwemmen, of buurvrouw-kind bijvoorbeeld.

Doelgroep 

Kinderen met een verstandelijk en/of

lichamelijke beperking die samen met hun 

ouder/broer/zus/buurvrouw komen zwemmen

Leeftijd 

6 tot en met 55 jaar

Cursusdata  

Zaterdag 28 maart, 4, 11, 18 en 25 april 

2015

Tijdstip 

12:00 – 13:00 uur

Accommodatie 

Zwembad ’s Heerenloo Zorggroep Apeldoorn 

(locatie Schuylenburg)

Achisomoglaan 55, Apeldoorn

Kleding 

Zwemkleding

Organisatie  

’s Heeren Loo Zorggroep

 

Contactpersoon  

Jeroen Wezenberg

055 – 369 68 20 

Jeroen.Wezenberg@sheerenloo.nl 
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(Max. 10 deelnemers per les)

Meer informatie? 
www.deklupapeldoorn.nl

De Klup is een ontmoetingscentrum en tweede 

huiskamer voor mensen met een verstandelijke 

beperking in de leeftijd van 6 – 80 jaar. Er worden 

30 activiteiten georganiseerd door 125 vrijwilligers. 

Wekelijks bezoeken 525 deelnemers de Klup. Op 

het gebied van sporten en bewegen biedt de Klup: 

Sportplus, Samen Bewegen voor iedereen, Tennis, 

Volksdansen, Stijldansen, Wandelen, Breakdance, 

Biljarten, Schaken en Zwemmen.

Het zwembad bestaat uit twee baden. Het instruc-

tiebad is ondiep en wordt extra verwarmd. In dit 

bad zijn de mensen met gewrichtsproblemen en de 

ouderen die wat rust nodig hebben. Het diepe bad 

wordt in tweeën verdeeld door een lijn. Het eerste 

half uur wordt les gegeven. In het eerste gedeelte van 

het diepe wordt vooral de techniek aangeleerd en 

onderhouden. In het diepste gedeelte wordt intensief 

gezwommen en in hoog tempo. Na een half uur 

begeleidt zwemmen, volgt een half uur vrij zwemmen. 

Bij vrij zwemmen, gaat het vooral om ontspannen en 

plezier hebben.

Doelgroep 

Mensen met een verstandelijk beperking 

Leeftijd 

18 tot en met 65 jaar

Cursusdata  

Vrijdag 7, 14, 21 en 28 oktober 2016

Tijdstip 

19:00 – 20:00 uur

Accommodatie 

De Sprenkelaar

Laan van Zevenhuizen 381, Apeldoorn

Kleding 

Zwemkleding 

Organisatie  

De Klup

 

Contactpersoon  

Wilma Hartman, Nicole van Poelgeest

055 – 521 86 13

info@deklupapeldoorn.nl 

Zwemmen
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Hoe inschrijven?

De cursussen worden op verschillende tijden ge-

geven in het voor- en najaar. Als je aan een cursus 

wilt deelnemen, dan kun je dit kenbaar maken door 

het inschrijfformulier in te vullen. Het inschrijfformulier 

kun je langs de kant uitknippen en kosteloos per  

post versturen (geen postzegel nodig). Daarnaast 

kan je ook de gegevens invullen en deze e-mailen 

naar smouw@accres.nl. Als je aan meerdere 

cursussen wilt deelnemen dan is het noodzakelijk dat 

je voor elke cursus een apart inschrijfformulier invult, 

hiervoor moet je eerst het inschrijfformulier kopiëren. 

Stuur het dan ingevuld terug in een ongefrankeerde 

envelop naar:

Accres Apeldoorn B.V. 

t.a.v. Simone Mouw 

Antwoordnummer 1429  

7300 VB Apeldoorn 

 

Let bij de inschrijving goed op voor welke 

groepen de cursussen bedoeld zijn. Je mag 

inschrijven voor meerdere cursussen. Let er 

wel op dat deze cursussen niet op dezelfde dag 

worden georganiseerd. Lees voor dat je je 

inschrijft goed de spelregels door.

Inschrijfformulier

Kies je  
aangepaste 
sport
Regio Apeldoorn



Naam:    v/m

Adres:

Postcode/Plaats:

Leeftijd:  

Telefoon:   Mobiel:

Email:

Naam van je school:

Schrijft zich in voor de cursus:             blz: 

Handtekening:   Eventuele handtekening van ouders/verzorgers:

(Het is voor de ouders verplicht om dit formulier te ondertekenen, anders mag uw kind niet deel nemen 

aan ‘Kies je aangepaste Sport’)

Deelnemen aan de cursussen “Kennismaken met sporten” geschiedt voor eigen risico. 

Neem bij twijfel over geschiktheid a.u.b. contact op met de sportaanbieder.

Het inschrijfformulier kan gestuurd worden naar: 

Accres Apeldoorn B.V. 

t.a.v. Simone Mouw 

Antwoordnummer 1429 

7300 VB Apeldoorn
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Contactgegevens Bas en Simone

Contactgegevens Simone:

Simone Mouw

(Regiocoördinator aangepast sporten)

Vlijtseweg 130

7317 AK Apeldoorn

055 – 527 05 30

06 – 51 069 899

smouw@accres.nl

Contactgegevens Bas:

Bas van den Hoogen

055 – 527 48 20

bvdhoogen@verenigingsburo.nl

HLTChoofdsponsorwww.dunique.nl

Sporten is voor iedereen belangrijk! 
Als team van creatievelingen (vormgevers, marketeers en ontwikkelaars) 
zijn wij ook allemaal wekelijks actief met sporten. Zowel in de buiten-
lucht, sportschool of elders. Sporten is ontspanning, plezier en natuurlijk 
gezond. Wij wensen dan ook iedereen veel succes maar vooral plezier 
toe met sporten.  
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Kies je  
aangepaste 
sport
Regio Apeldoorn



Aquafit 

Biljarten 

Bootcamp

Breakdance

Darten

Essentrics

Fitness

Gymnastiek

Hart Nodig

Hockey

Honkbal 

Korfbal

Nordic walking

Schaken

Samen Bewegen

Spinning

Sportplus

SportVariant

Stijldansen

HLTChoofdsponsor

Tennis

Voetbal

Volksdansen

Volleybal

Wandelen

Zumba

Zwemmen 

Kies je  
aangepaste 
sport
Regio Apeldoorn


