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NIEUWSBRIEF SPORT- EN BEWEEGAKKOORD – april 2022
SAVE THE DATE – SAVE THE DATE – SAVE THE DAT - SAVE THE DATE – SAVE THE
Sportcafé
Het volgende Sportcafé is gepland op 20 juni 19.00 uur. We hopen dat je dit reserveert in je
agenda. Het sportcafé is voor alle partijen die betrokken zijn bij het Sport- en
Beweegakkoord Haaksbergen!
Deel het met collega’s/ trainers/ commissieleden/bestuursleden van jouw organisatie/
vereniging, zodat jouw vereniging/ organisatie goed vertegenwoordigd is.
Oproep; heb jij een specifiek onderwerp of leuk idee dat je graag in het sportcafé aan de
orde wilt stellen, meld dit ons!
Special Olympics Twente
Twente gaat van 10 tot en met 12 juni 2022 het grootste landelijke sportevenement voor
mensen met een verstandelijke beperking organiseren; de Special Olympics Nationale
Spelen. In elk van de veertien Twentse gemeenten vindt straks minimaal één
sportevenement plaats (kijk voor meer informatie op www.specialolympics2022.nl).
Tourch Run Haaksbergen
Woensdag 8 juni van 12.10 tot 12.40 uur is de Torch Run. De vlam van de Special
Olympics wordt naar Haaksbergen gebracht en symbolisch overgedragen. De politie rent van
de brandweerkazerne via de Spoorstraat naar the GAP. Daar wordt feestelijk de vlag
gehesen en de Flame of Hope overgedragen.
G-voetbaltoernooi Haaksbergen
In de gemeente Haaksbergen organiseren de voetbalverenigingen Haaksbergen en HSC’21
het G-voetbaltoernooi. Met 40 deelnemende teams de grootste tak van sport! Op zaterdag
11 en zondag 12 juni is het toernooi. Daarvoor zijn 180 vrijwilligers nodig! Heb jij affiniteit
met voetbal, met de doelgroep, met organiseren, of heb jij gewoon zin om je handen uit de
mouwen te steken? Meld je aan! Peter.horn@home.nl.

Ambassadeurs Special Olympics
Er zijn ambassadeurs gekozen voor alle gemeenten. De Haaksbergse ambassadeurs, hun
trainers en teamgenoten, zijn officieel gepresenteerd op 11 april. Zij zullen diverse
promotieactiviteiten ondernemen.
We hebben drie Haaksbergse ambassadeurs, die speciaal aandacht vragen voor inclusief
sporten en de Special Olympics.
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Maak kennis met:

Amy - turnen

Nicky – voetbal

Guido - voetbal

Haaksbergse sportploeg die meedoet aan de Special Olympics

Oekraïne
Er zijn, op het moment van schrijven, 16 vluchtelingen uit Oekraine opgevangen in de
opvang in de voormalige dr. Arienssschool. Daarnaast worden diverse vluchtelingen
opgevangen bij particulieren. Gemeente en Noaberpoort brengen de beweegvragen in kaart.
Wat kun je als beweegaanbieder bijdragen?
 Organiseer je zelf een aanbod, zoals een sportdag of clinic, die open staat voor
deelname van deze groep vluchtelingen, meld dat even actief!
 Heb jij ideeën om iets specifieks te organiseren, leg het voor.
 Sta open voor individuele vragen die via collega’s van gemeente/ noaberpoort voor
kunnen worden gelegd.
 Laat een taalbarrière geen belemmering zijn! Noaberpoort kan een vrijwillige tolk
proberen te organiseren, die tijdens jouw activiteit aanwezig is.
 Laat kosten geen belemmering zijn om iets te organiseren. Mochten er eventueel
kosten gemaakt moeten worden voor een specifiek aanbod, neem dan contact op om
mogelijkheden te bespreken.
Tot slot
Heb je vragen of ideeën, neem contact op via n.schuppers@noaberpoort.nl of
telefoonnummer 053-5734789.

