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Nieuwsbrief Maand van het Aangepast Sporten  

November is in Flevoland de Maand van het Aangepast Sporten. 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. Met deze 
nieuwsbrief houden we u op de hoogte van alle initiatieven. 

 
 

 
Sportcafé  

Eén van de activiteiten die tijdens de Maand van het Aangepast Sporten 
georganiseerd worden, is het Sportcafé Aangepast Sporten Flevoland op 
dinsdagavond 27 november in Lelystad. Tijdens het Sportcafé vertelt 
paralympisch atleet Jelmar Bos over zijn weg naar topsport en zijn er 
workshops, waaronder een workshop over aangepast sporten binnen de 
vereniging: De vereniging heeft sportaanbod voor mensen met een 
beperking, maar wat nu? 

Programma Sportcafé Aangepast Sporten 
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Play Unified uitdaging Brian Proost uit Almere  

Brian Proost van Super COOL bij ASV is woendag 10 oktober samen met 
Marit Kaart uit Utrecht de uitdaging aangegaan met shorttrackers Sjinkie 
Knegt en Suzanne Schulting op het ijs van het Thialf Heerenveen! En de 
landelijke pers was erbij. Kijk en luister mee! 

Lees hier verder 

 

 

 
 

 
Super COOL! Play Unified Event  

Op zaterdag 3 november vindt voor het eerst een Play Unified Event in 
Sporthal Waterwijk Almere plaats. Mensen met én zonder beperking gaan 
die dag samen sporten. Er wordt hockey, handbal, inline-skaten, darten en 
atletiek aangeboden. Daarmee draagt Super COOL! en de betrokken 
verengingen bij aan de integratie van mensen met een beperking binnen de 
sport. 

Play Unified Event 

 

 

 
 

 
Sportaanbod in de Maand van het Aangepast Sporten  

Tijdens de Maand van het Aangepast Sporten zijn er verschillende open 
trainingen. Sportorganisaties bieden de mogelijkheid om een keer mee te 
trainen. In samenwerking met Uniek Sporten is het sportaanbod voor 
mensen met een beperking of chronische aandoening in kaart gebracht. 

Om lokaal het bewegen voor mensen met een beperking te verbeteren 
hebben wij hulp nodig van Flevolanders met een beperking. Klik hier om 
deel te nemen aan het onderzoek. Er is in Flevoland altijd een sport die bij je 

past! 

Sportaanbod Maand van het Aangepast Sporten 

 

 

 
 

 
Terugblik op Flevolandse evenementen  

No Limit Challenge 
Op vrijdag 7 september vond in Almere de lustrumeditie plaats van de No 
Limit Challenge voor mensen met een verstandelijke beperking. In totaal 
hebben ruim 30 deelnemers samen met hun vrijwilligers van o.a. Super 
COOL! en de Rabobank de eindstreep gehaald. Ook deze keer deden er 
weer deelnemers uit de Noordoostpolder en Lelystad mee! 
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ColorJOGG en Beleef- en Beweegmiddag Dronten 
Onder het mom van 'samen sporten' hebben ruim 200 kinderen en 20 deelnemers vanuit Triade 
Flevoland en Interakt Contour op 14 september, bij de start van de Nationale Sportweek, 
meegelopen met de ColorJOGG van Sport in Dronten! Daarna kon iedereen tijdens de Beleef- 
en Beweegmiddag een aantal aangepaste sporten uitproberen. 

Deze en andere aangepast sportevenementen in Flevoland zijn terug te vinden op 
de Evenementenkalender. Ontbreekt er een evenement of heeft u een activiteit in de Maand van 
het Aangepast Sporten? Meld deze dan aan via de Evenementenkalender. 

Naar de Evenementenkalender 

 

 

 
 

 
Activiteiten Maand van het 
Aangepast Sporten  

• 1 nov   - Fittest Super COOL! Almere 
• 3 nov   - PlayUnified Event Almere 
• 3 nov   - Sport- en Beleefdag Lelystad 
• 10 nov - Sport- en Beleefdag NOP 
• 22 nov - Ready to Sport Almere 
• 27 nov - Sportcafé Aangepast Sporten 

Meer info over deze en andere evemenenten 
vindt u op de Evenementenkalender. 
 

 

Mensen met lef gezocht!  

 
Een nog nieuw op te richten Goalball 
vereniging onderzoekt of er behoefte is aan 
deze sport in Almere. 

Goalball is een sport  die open staat voor 
iedereen. Of je nu een visuele beperking hebt 
of niet, iedereen die lef heeft is welkom om 
mee te spelen. Ben je tussen de 12 en 80 
jaar, kom dan eens langs op een training! 
 

Meer informatie 

 

 

 
 

 
Vragen of meer informatie?  

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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