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Nieuwsbrief Maand van het Aangepast Sporten  

November is de Maand van het Aangepast Sporten in Flevoland. Doel van deze maand is 
aandacht vragen voor sport en bewegen voor mensen met een beperking. In alle Flevolandse 
gemeenten worden in november lokaal extra activiteiten en open trainingen georganiseerd in 
samenwerking met gemeenten, sportverenigingen, onderwijs en zorginstellingen. 

 
 

 
Special Olympics Regionale Spelen Almere  

Op zaterdag 4 en zondag 5 november 2017 zijn in het Topsportcentrum 
Almere de Special Olympics Regionale Spelen. Dit jaar voor het eerst 
verdeeld over twee dagen. Tijdens de Special Olympics worden naast de 
verschillende wedstrijdsporten ook demonstratiesporten aangeboden. 
Iedereen is van harte welkom in het Topsportcentrum om te genieten van 
sportwedstrijden en zelf verschillende sporten uit te proberen! 

Meer informatie 
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Sportcafé Aangepast Sporten Flevoland  

Op dinsdagavond 28 november vindt het Sportcafé Aangepast Sporten 
plaats in het Provinciehuis. In het Sportcafé staat de verbinding centraal met 
iedereen die zich inzet in Flevoland voor het aangepast sporten of iedereen 
die zich wilt inzetten. Deze netwerkbijeenkomst is speciaal bedoeld om 
contacten te leggen tussen sporters, verenigingen, zorgaanbieders en nog 
vele anderen.  

Meer informatie 

 

 

 
 

 
Sport- en beleefdagen  

Platform Aangepast Sporten Lelystad, Noordoostpolder en Dronten hebben 
de handen ineen geslagen en wordt er gezamenlijk een Sport en beleefdag 
georganiseerd. Naast dat er sportaanbieders verschillende sporten en 
beweegactiviteiten aanbieden is er ook veel te beleven. Denk aan een 
parcours voor (elektrische) rolstoelers of een snoezelruimte. Zien we u ook 
op 18 november in Emmeloord, 19 november in Lelystad of 25 oktober in 
Dronten? 

Meer informatie 

 

 

 
 

 
Paralympic Experience Day  

Sportbonden en NOC*NSF nodigen professionals van harte uit voor de 
Paralympic Experience Day op vrijdag 17 november in Sportcentrum 
Olympos in Utrecht. De Paralympic Experience Day heeft als doel om 
professionals uit het werkveld kennis te laten maken met verschillende 
takken van aangepaste sport. Daarnaast heeft de dag als doel om kennis te 
delen en elkaar in verbinding te brengen. Aanmelden kan uiterlijk tot vrijdag 
10 november 2017 via het aanmeldformulier. 

Aanmelden 

 

 

 
 

 
Christa Rietberg Leraar van het Jaar  

Christa Rietberg is uitgeroepen tot Leraar van het Jaar in de categorie 
Speciaal Onderwijs/Voortgezet Speciaal Onderwijs. De gymdocent op de 
Aventurijn in Almere mocht de onderscheiding in het bijzijn van vrienden en 
familie in ontvangst nemen. 

  

Lees verder 
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Stimuleringsbudget  

Sport- en beweegaanbieders die aan de slag willen met het ontwikkelen van 
sportactiviteiten voor mensen met een beperking kunnen daarbij een 
financieel steuntje in de rug krijgen via het stimuleringsbudget. Het budget 
is ook beschikbaar voor aanbieders van sport- en beweegactiviteiten zonder 
competitie-element. Iedere sportaanbieder kan aanspraak maken op 
maximaal € 950,-. De voorwaarden voor de aanvraag en het 
aanvraagformulier zijn hier te vinden. Indien u een aanvraag in wilt dienen is 

het verstandig om contact op te nemen met Denise Baars, zij kan u helpen met de aanvraag.  

Aanvraagformulier 

 

 

 
 

 
Challenge4All  

Op vrijdag 8 september vond de 5de editie van de Challenge4All plaats: een 
recreatieve triathlon voor zowel senioren (Senior Challenge) als mensen 
met een verstandelijke beperking (No Limit Challenge). In totaal hebben 90 
senioren en 30 mensen met een beperking, ondanks het slechte weer, de 
eindstreep weten te halen. 

Meer informatie 

 

 

 
 

 
Activiteitenoverzicht  

Ondestaand vindt u het overzicht van alle toernooien, sportdagen, cursussen en congressen 
tijdens de Maand van het Aangepast Sporten. Tijdens de Maand zijn er ook verschillende open 
trainingen. Via onderstaande link kunt u het aanbod van open trainingen bekijken. 

Bekijk de open trainingen 
 

 

 
Toernooien en sportdagen  

• 4 en 5 november: Special Olympics 
Regionale Spelen 

• 16 en 17 november: Sportdag Olivijn & 
Aventurijn 

• 18 november: Sport- en Beleefdag 
Emmeloord 

• 19 november: Sport- en Beleefdag 
Lelystad 

• 25 november: Sport- en Beleefdag 
Dronten 

 

 

Cursussen en Congressen  

• 30 oktober: Trainen en coachen van 
jongeren met autisme 

• 6 november: 1e bijeenkomst 'Sporters 
met gedragsproblematiek' 

• 13 november: 2e bijeenkomst 'Sporters 
met gedragsproblematiek' 

• 28 november: Sportcafé Aangepast 
Sporten Flevoland 
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Meer informatie 

 

 

 
 

 
Wilt u uw activiteit ook opgeven voor de agenda?  

Wilt u deelnemen aan de Maand van het aangepast sporten of heeft u vragen? Neem contact op 
met Denise Baars van Sportservice Flevoland. Houd de website in de gaten voor meer 
informatie over de Maand van het Aangepast Sporten. 

Meer informatie 

 

 

   

   
 

 

 

Sportservice Flevoland is de provinciale sportorganisatie in de provincie Flevoland  

en is onderdeel van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv 
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