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https://www.youtube.com/watch?v=IHQiz9XtBAo&list=PLHF0JMCrGqA1Ji0z1Fl4aRj3N28i8tQ-m&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=qa3xh3zoBlU
https://www.youtube.com/watch?v=qa3xh3zoBlU
https://www.youtube.com/watch?v=IHQiz9XtBAo&list=PLHF0JMCrGqA1Ji0z1Fl4aRj3N28i8tQ-m&index=11


https://www.youtube.com/watch?v=ZD-16ABwA90&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=1Kj6rpZUbto&list=PLHF0JMCrGqA1Ji0z1Fl4aRj3N28i8tQ-m&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=1Kj6rpZUbto&list=PLHF0JMCrGqA1Ji0z1Fl4aRj3N28i8tQ-m&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=ZD-16ABwA90&feature=emb_title


Actief aan de Maas

Bewegend leren Sportclinics groep 5/6 Schoolschaatsen

Lesgeven op Sooool

Ben Bizzie kleuter- en peutergymKwaliteitsverbetering gymlessen

9 basisscholen
• Leerkrachten laten zien wat bewegend leren 

doet met de leerlingen
• Tips en handvaten geven aan de leerkracht
• Door deze inzet worden leerkrachten                      

gestimuleerd zelfstandig met bewegend leren 
aan de slag te gaan

Meer dan 1000 kinderen

10 basisscholen

• Sportverenigingen geven sportclinics aan     
leerlingen van groep 5/6

• Doel: kinderen kennis laten maken met de 
sportverenigingen uit de omgeving

• Dit wordt structureel elk jaar georganiseerd

Ongeveer 500 kinderen

18 basisscholen

• Kennismaken met de schaatssport
• Stimuleren tot meer schaatsen
• Aanbod in de laatste week voor de kerstvakantie 

met als doel dat meer kinderen in hun eigen tijd 
gaan schaatsen

1789 kinderen

Dendron College
• Pilot programma voor vernieuwend onderwijs
• Leerlingen in de leeftijd van 10 jaar tot 14 jaar
•   Twee keer in de week bewegingsonderwijs van  
    de beweegcoach

32 leerlingen

13 basisscholen en 6 
kinderopvanglocaties
• Kleuters en peuters krijgen intensieve,                    

leerzame en vernieuwende lessen gegeven          
door de beweegcoach

• Leerlingen bewegen nu breder en beter

 425 kinderen

13 basisscholen
• Leerkrachten nieuwe ideeën en inzichten geven
• Leerkrachten krijgen tips en ondersteuning
• Leerkrachten krijgen weer plezier en vertrouwen in het geven 

van het bewegingsonderwijs

240 leerkrachten
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“Hey meester: jij bent 
de eerste meester die 

leren voor mij leuk 
maakt!”

- Leerling

“In korte tijd zie je de peuters en 
kleuters zo’n grote stappen 
maken. Ze krijgen meer zelf-

vertrouwen, zoeken eigen 
grenzen op en worden erg 

enthousiast als iets lukt. Dit is 
dan waar ik het voor doe. hier 

krijg ik zelf energie van.”

- Beweegcoach Chantal

Vignet de gezonde school

Dendron College
• Ondersteuning bij verlening van het vignet 

Sport en Bewegen
• Advies en tips gegeven 
• Het vignet is vervolgens verlengd voor de ko-

mende 4 jaren



Motorische screening Schoolzwemmen Groep 7/8 naar de middelbare school

Naschools SportaanbodNaschools sporten

6 basisscholen
• Scholen inzicht geven in motorisch niveau met 

als gevolg meer differentiaties in gymlessen
• Meer inzicht voor beweegcoaches welke        

scholen motorisch achterliggen
• Gericht aandacht geven aan leerlingen en         

lessen afstemmen op basis van behoeften
• Meetmiddel voor de MRT-lessen

Meer dan 1000 kinderen

13 basisscholen
• Toetsen van de zwemvaardigheid en      

zwemveiligheid van leerlingen uit groep 5/6
• Op deze manier worden leerlingen onder-

vangen die geen zwemles volgen of geen 
zwemdiploma hebben

• Kennismaking met de sport

615 kinderen

Dendron- en Citaverde College

• Groep 7/8 maakt kennis met bewegingsonderwijs in 
het voortgezet onderwijs 

• De overgang naar het bewegingsonderwijs in het 
voortgezet onderwijs wordt hierdoor kleiner

• Middelbare scholen kunnen zichzelf promoten

150 kinderen

‘t Nest America
• Extra beweegmoment voor de kinderen in plaats 

van een niet-sportieve activiteit
• Het doel is plezier in sport en bewegen

20 kinderen
 

Dendron College
• Vier periodes naschoolse sport met een keuze uit twee                 

verschillende sporten
• Externe aanbieders hebben meegedaan in de gemeente                        

Horst aan de Maas
• Leerlingen van TaalRijk en leerlingen van Dendron sporten 

samen

50 leerlingen

7 docentenLeerling vs. docent

Dendron College
• Vier keer per jaar een activiteit waarin leerlingen  
   tegen de docenten strijden
• Softbal, voetbal, volleybal en handbal
• Score wordt bij gehouden

40 leerlingen
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“De leerlingen hebben 
niet het gevoel getest 

te worden met dit leuke   
beweegparcours.”

- Beweegcoach Ruud

“Yes! Juf ik heb net 
gegymd en nu mag ik 

weer lekker sporten bij 
jou!”

- Kind

7 docentenMRT-lessen

4 basisscholen
• Bedoeld voor kinderen met een zwakke motoriek
• Kinderen krijgen het vertrouwen terug in het         

bewegen en ontwikkelen de motoriek sneller

25 kinderen



Ben Bizzie Beweegdag Organisatie en lessen sportklas Organisatie sportoriëntatie

Ondersteuning bewegend leren

Sportdag Taalrijk

Werkgroep van het Jonge Kind
• Coördinatie en organisatie van de dag van 

het Jonge Kind samen met de werkgroep               
(bestaande uit onder andere: kinderfysio-        
therapeuten, tandartspraktijken, kinderdagver-
blijven, GGD en een diëtiste)

• Beweegdag met tips, informatie en spellen 
• Er is een speciaal Ben Bizzie Beweegboek         

gemaakt voor kinderen van 0-4 jaar
• Van voorlezen in combinatie met dans en een 

blotevoetenpad tot aan klimmen en klauteren 
over matten

Ongeveer 200 kinderen met 
hun ouders

Dendron College
• Het Dendron heeft een sportklas waarbij 

wekelijks twee uurtjes extra gesport wordt 
• Meerdere sportaanbieders bieden een clinic 

of een workshops aan voor deze sportklas  
• De beweegcoach stelt het jaarprogramma 

op en benadert de sportaanbieders 

25 leerlingen

Dendron College
• Buitenschoolse sportlessen in samenwerking met 

lokale sportaanbieders
• Alle leerlingen van de bovenbouw kiezen sporten en 

worden ingedeeld in twee periodes
• Leerlingen doen actief en fanatiek mee en ontdekken 

nieuwe sporten

150 leerlingen

Stichting Huismuis/His Hope
• Laaggeletterde kinderen helpen door middel van 

beweegvormen gericht op schrijven en rekenen
• Bewegen zorgt voor een betere concentratie bij de 

kinderen

15 kinderen

Dendron College
• In samenwerking met TaalRijk is er een          

sportdag georganiseerd voor statushouders
• Sportdag met 8 onderdelen (zowel spel als sport)
• De leerlingen waren erg fanatiek en hebben een 

super dag beleefd!

 
60 leerlingen

7 docentenBeweging op het schoolplein

10 basisscholen
• Leerkrachten krijgen inzicht over de mogelijkheden 

van bewegingsonderwijs buiten
• Leerlingen krijgen kennis over mogelijke spellen die 

ze in de pauzes kunnen doen

Meer dan 1000 leerlingen

“Kinderen renden lachend 
in het rond en zaten vol 

energie. Heerlijk om te zien. 
En daar draaide deze dag om. 

Het gaf een heerlijk gevoel 
dat dat doel bereikt was!”

- Beweegcoach Manon
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“Het is erg gaaf om te zien 
dat leerlingen van zo veel 

verschillende culturen      
samen worden gebracht 

door sport. Alle mogelijke
barrières vielen weg 
tijdens het sporten!” 

- Beweegcoach Rikus



Koningsspelen

Sportstimulering groep 3/4

Dendron Beweegt bij de Twinkeling

13 basisscholen
• Ondersteuning door de beweegcoaches bij de 

organisatie van de Koningsspelen 
• De activiteiten zijn uitdagender, intensiever en 

origineler door de inzet van de beweegcoaches 
• Verenigingen kunnen zich laten zien tijdens 

deze sportdag met ledenwerving als mogelijk 
gevolg

Meer dan 1000 kinderen

9 basisscholen
• Kinderen maken kennis met boksen
• De kinderen ondekken hun talent!
• De kinderen leren om rekening te houden 

met elkaar

425 kinderen

Dendron College
• De leerlingen van Dendron Beweegt in de Regio gaan 

maandelijks op bezoek bij de Twinkeling
• Hier sporten ze met mensen die een beperking hebben 
• De leerlingen zijn erg betrokken en gaan erg goed om 

met de mensen van de Twinkeling

 7 leerlingen en 6 deelnemers

7 docentenDendron College naar Hof te Berkel

Dendron College
• In samenwerking met beweegcoach Ilvy
• Leerlingen van Zorg en Welzijn ontwikkelen een 

beweegactiviteit voor ouderen en voeren deze 
samen met Ilvy uit

• Goede begeleiding bieden aan de leerlingen 

25 leerlingen

Dendron Beweegt bij ‘t Nest

Dendron College
• De leerlingen van Dendron Beweegt in de Regio 

zorgen voor een beweegactiviteit bij ‘t Nest
• Ze bereidden hun eigen activiteit voor onder            

begeleiding van beweegcoach Rikus
• De kinderen van ‘t Nest vonden de activiteiten erg 

leuk en deden fanatiek mee                                         

7 leerlingen

Vakantietoernooien 

Basisscholen, ‘t Nest, Spring 
• Sport- en beweegtoernooien organiseren in de 

vakanties 
• Kinderen actief houden in de vakantie 
• Wordt enthousiast opgepakt door de kinderen! 

Per keer 25 kinderen

Bewegingsonderwijs

Dendron College
• Het geven van lessen LO op het Dendron College 

aan verschillende klassen en leerjaren
• Van VMBO tot HAVO
• Het programma van toetsing en afsluiting              

gedurende het jaar aangehouden en volledig     
verwerkt met de leerlingen

100 leerlingen
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“Het was erg bijzonder om 
met de mensen van de 

Twinkeling te sporten. Ze 
halen echt plezier uit de 

lessen! Daarom is het ook erg 
leuk voor ons om te doen.”

- Leerling



Meedoen aan de Maas

Beleef de Dag Fit- en gezondheidstest America G-sporttoernooi

Levend Ganzenbord Beweegbijeenkomsten verzorgen GLI (COOL)

Horst aan de Maas

• Fietstocht voor 55-plussers vol cultuur en ont-
spanning

• Ondersteuning bieden in de organisatie 
• Organisatie van de beleefmarkt

Ongeveer 750 ouderen

America

• 60-plussers testen hun fit- en gezondheid
• Georganiseerd in samenwerking met verschillende 

partners van het Laefhoes America
• Mensen doorverwezen naar beweegaanbod en 

valpreventie  
• 59% van de mensen heeft aangegeven met het 

sportadvies aan de slag te gaan    

    86 deelnemers

Ongeveer 85 ouderen

Beachvelden Dendron

• Toernooi voor alle g-sporters uit de gemeente
• Diverse verenigingen samengebracht: HZPC, 

HCH, Wittenhorst, Hovoc (en Dichterbij/de Baers-
donck)

• Het toernooi wordt elk jaar voortgezet

Ongeveer 40 deelnemers

PSW en bs. de Dobbelsteen
• Leerlingen maken op een sportieve manier kennis met 

mensen met een beperking
• Zowel bij de leerlingen als bij de cliënten van PSW   

straalde het plezier ervan af! 
• PSW gaat nu vaker naar de Dobbelsteen

Ongeveer 40 kinderen en cliënten

Fysiotherapie Mulders en Bibliotheek
• Beweegbijeenkomsten verzorgt 
• Mensen met overgewicht het belang van bewegen laten inzien 

en doorverwezen naar een passend beweegaanbod op niveau
• Mensen zijn meer en/of bewuster gaan bewegen

Ongeveer 13 deelnemers

7 docentenBeweegmiddag Mikado

Mikado
• Alle beweegtoppers van Mikado tegelijkertijd in 

beweging in de zonnige binnentuin
• Medewerkers bewegen mee en doen leuke en 

nieuwe beweegideeën op

20 deelnemers

7 docentenBeweegstimulering PSW

PSW
• Cliënten meer in beweging krijgen maar ook mede-

werkers betrekken 
• Coachen van de medewerkers zodat zij meer input 

krijgen om vaker met cliënten te bewegen

15 cliënten

“We zijn ontzettend blij dat 
we ook dit jaar weer met 
een grote groep mensen 

in beweging zijn gekomen. 
Een dag vol ontmoeting, 

beweging en plezier”

- Beweegcoach Susan

“Ik vond het in het begin 
wel een beetje spannend 
om met mensen met een 

beperking te bewegen, 
maar al snel merkte ik dat ik 

het hartstikke leuk vond!”

- Leerling bs. Dobbelsteen
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Fit- en gezondheidstest Grubbenvorst Beweegmakelaar

Beweegstimulering Dichterbij Themamiddag valpreventie

Grubbenvorst

• 60-plussers testen hun fit- en gezondheid
• Georganiseerd in samenwerking met               

verschillende lokale partners 
• Mensen doorverwezen naar beweegaanbod en 

valpreventie  

Ongeveer 200 ouderen

Horst aan de Maas

• Mensen op weg helpen naar een passend beweegaanbod 
• Ilvy helpt mensen die op zoek zijn naar sociale contacten, 

een passie voor sport of naar gezelligheid 

Ongeveer 15 mensen geholpen

Dichterbij
• Cliënten meer in beweging krijgen maar ook 

medewerkers betrekken
• Coachen van de medewerkers zodat zij meer 

input krijgen om vaker met cliënten te bewegen

20 cliënten

KBO Sevenum
• Tijdens de themamiddag zijn er 3 thema’s (alle 

met achtergrond Valpreventie) gepresenteerd 
voor de leden van de KBO

• In samenwerking met Fysiotherapie Mulder, 
    Fysiotherapie Fysiq, apotheek en Lotus Ergo-
    therapie Sevenum

26 deelnemers

“Ik ben erg blij met mijn 
deelname aan de fitheid-
stest én de resultaten die 

hier uit zijn gekomen.” 

- Een enthousiaste 
deelnemer

Beweegstimulering Hof te Berkel

Hof te Berkel
• Bewoners meer in beweging krijgen maar ook medewerkers        

betrekken
• Coachen van de medewerkers zodat zij meer input krijgen om    

vaker met cliënten te bewegen
• Hieruit is een nieuw plan gekomen waar we vanaf 2020 mee 

aan de slag gaan. Minder uitvoering beweegcoach, meer vanuit            
vrijwilligers/medewerkers etc.

70 cliënten
“Het aantal valongelukken 

bij ouderen wordt als-
maar groter. Daar willen 
wij vanuit Sport aan de 
Maas natuurlijk iets aan 

doen.”

- Beweegcoach Jan Poels
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Silent disco

Traject statushouders Beweeggroepen beweegstraat Hof te Berkel

Hof te Berkel en Molenveldhuis

• Bewoners van de locaties en leerlingen van het Dendron College hebben 
samen de Silent Disco beleeft

• Ouderen genieten van muziek van vroeger in een prikkelarme omgeving 
• Ouderen komen meer met elkaar in contact en in beweging
• Silent disco wordt nu structureel opgepakt

Ongeveer 120 deelnemers (inclusief 
leerlingen van het Dendron College)

Hof te Berkel
• Meer mensen enthousiast gekregen om meer te bewegen en 

sinds kort een extra groep opgestart
• Deze groepen worden geleid door vrijwilligers en beweegcoach
• Ook de wijk wil hier meer betrokken in raken en de omgeving     

hierbij gaan betrekken

20 bewoners en 7 vrijwilligers

“De een zingt en danst erop los. 
Terwijl een ander geniet in 
stilte. Dat muziek mensen 

verbindt was al snel te merken. 
Want ook de leerlingen deden 
enthousiast mee. De leerlingen 
maakten op een leuke manier 
kennis met deze doelgroep.” 

- Beweegcoach Ilvy

RKSV Wittenhorst

• Statushouders informeren over het belang van          
gezondheid en bewegen

• Informatie over het verenigingsleven in Nederland
• Doorverwijzing naar verenigingen in de buurt

 
5 statushouders

   Evaluatie 2019



Fietsles aan statushouders E-bike clinics 

Beweegactiviteiten Beej Mooren Naeven

His Hope, Horst

• Wekelijkse fietslessen voor statushouders
• Individueel samengesteld programma om         

iedereen op eigen tempo te leren fietsen
• Het brengt mensen een hele hoop vrijheid om 

te kunnen fietsen

4 deelnemers

Grubbenvorst en Sevenum
• Samen met de lokale KBO en de fietsleverancier 

E-bike clinics voor ouderen georganiseerd 
• Externe partijen betrokken voor verkeersregels 

en praktijkoefeningen van de E-bike
• Deelnemers hebben nu meer vertrouwen en 

vaardigheden en kunnen nu veiliger gebruik 
maken van de E-bike

15 deelnemers

Beej Mooren Naeven, Horst
• Inwoners die wat verder van de arbeidsmarkt af 

staan in beweging krijgen en ze zodoende een     
regelmatiger dagritme geven

• Begeleiden van een wandelgroep
• De uitvoering werd langzamerhand overgenomen 

door kaderleden van Beej Mooren

Gemiddeld 3 deelnemers

“Fantastisch om deze
 mensen te leren fietsen! 

Het geeft zo veel 
waardering om deze 

mensen op weg te helpen” 

- Beweegcoach Jan

Health Impact Bond

Gemeente Horst aan de Maas
• Samen met de gemeente een overkoepelende 

werkgroep valpreventie opgezet in Noord-Limburg
• Geldstromen worden door middel van een 

Health Impact Bond gereguleerd ten behoeve van           
valpreventie 

Meer dan 13 overkoepelende 
partijen

Werkgroep fitheidstest Sevenum

Sevenum
• Lokale werkgroep samengesteld gericht op het 

organiseren van een fitheidstest voor ouderen 
• Samenwerking met o.a. fysiotherapeuten, ergo-

therapeuten, wijkverzorging, poh-ers etc.
• Na de fitheidstest zet de werkgroep zichzelf in 

voor o.a. valpreventie en de monitoring van     
ouderen

8 aangesloten partijen

   Evaluatie 2019



Verenigen aan de Maas

Flex-markt Volleybalcafé

Voetbalcafé

Horse aan de Maas

Dendron College

• Leerlingen van het het Dendron College hebben 
flexibele uren om in te zetten

• Middels de Flex-markt worden verenigingen, 
stichtingen (sport en cultuur) en leerlingen met 
elkaar in contact gebracht

1800 leerlingen

Horst

• In samenwerking met de NEVOBO het                    
volleybalcafé georganiseerd

• Moment om informatie, tips en knelpunten met 
elkaar uit te wisselen

• Mooi om te zien wat zo’n moment van                      
samenkomen voor de verenigingen brengt

 4 volleybalverenigingen

Kronenberg
• Jaarlijks moment voor alle voetbalverenigingen in Horst 

aan de Maas om vragen te stellen aan de KNVB en Sport 
aan de Maas

• Verenigingen krijgen informatie, nieuws en tips
• Verenigingen kunnen zelf agendapunten inbrengen 

10 voetbalverenigingen 

Horst aan de Maas
• Er is een werkgroep gevormd waarin alle paarden-

sportverenigingen bij elkaar komen en waarin we 
gezamenlijk een activiteit organiseren

• Het streven is om via samenwerking voorzichtig te 
komen tot minder paardensportverenigingen in 
heel de gemeente

• Sport aan de Maas heeft een verbindende,            
coördinerende en sturende rol

8 paardensportverenigingen

Ongeveer 15 deelnemers
7 docentenOndersteuning Sparta’18

Sparta’18
• Ondersteuning bestuur Sparta ‘18
• Heeft geleid tot nieuwe missie, visie en strategie

7 docentenOpening Beweegroute

Afslag10
• Ondersteuning bij de organisatie 
• Officiële opening door wethouder Vostermans 
• Ter nagedachtenis een beweegtoestel opgedragen 

aan Gerard Lok

30 deelnemers

“Goh, ik wist niet dat 
mensen met een 

beperking bewegen zó 
leuk vinden. Wat tof om 

dat zo te ontdekken.” 

- Leerling Dendron College 
(aanbod Dichterbij)

“Een erg goed bezocht 
voetbalcafé, waarbij bijna 

iedere voetbalvereniging in 
Horst aan de Maas 

vertegenwoordigd was.” 

- Beweegcoach Manon
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“Mooi om te zien dat dit 
initiatief dat van onderuit 
is ontstaan nu werkelijk-

heid is geworden door de 
inzet van verschillende 

partijen.” 

- Beweegcoach Ellen



Avond gezonde sportkantineDeelnemen in werkgroepen gemeenteVerenigingsondersteuning algemeen

Cursus pedagogisch handelen

Sportcentrum Anco

• Thema Rookvrije omgeving met regionale    
voorbeelden andere verenigingen

• Inspireren, informeren en met elkaar in gesprek
• Samen met Gezondste Sportkantine Horst aan 

de Maas

4 verenigingen

Gemeente Horst aan de Maas

• Deelnemen aan de werkgroep vrijwilligersbeleid; 
acties uitvoeren en nieuwe ideeën ontwikkelen 

• Deelnemen aan de werkgroep binnensport; 
één aanspreekpunt vanuit Sport aan de Maas,              
informatie met elkaar uitwisselen 

• Deelnemen aan projectgroep Afslag10

 3 werkgroepen

Horst aan de Maas
Diverse verenigingen geholpen, hieronder een    
aantal voorbeelden: 
• Judoclub geholpen met samenstelling                   

beleidsplan
• Verschillende verenigingen geholpen met de 

VOG-aanvraag
• Geholpen met MVKT bij Aspargos
• Ondersteuning geboden bij wandelkorfbal
• Ondersteunen vechtsport bij zoektocht naar 

nieuwe locatie
• Beleidsplan paardensport Wittenhorst afgerond 

en gepresenteerd

Diverse verenigingen Horst aan de Maas
• Geholpen met de voucher-aanvraag en het organiseren 

van de cursusavonden
• Trainers en leiders hebben in vier avonden van allerlei tips 

en handvaten gekregen rondom pedagogisch handelen
• Verenigingen geven aan dat ze echt heel veel gehad        

hebben aan de cursus

50 deelnemers van 4 verenigingen 

“We hebben zoveel 
praktische tips gekregen. Ik 
heb deze nu in de praktijk 

al veel gebruikt. Heel apart 
om te zien dat je met kleine   
aanpassingen in een training 

zoveel kan verbeteren!” 

- Trainer vv HegelsomOndersteuning Expeditie Sevenum

Expeditie Sevenum
• Aanjagen en ondersteunen
• Expeditie Sevenum is een stichting geworden 
• Expeditie Sevenum heeft meer bekendheid 

gekregen doormiddel van Facebook, mond op 
mond reclame, interview met de Hallo, diner met 
minister Hugo de Jonge en de verenigingsavond

• Netwerk vertrouwenspersonen opgezet en hier 
een bijeenkomst voor georganiseerd 

• Netwerk vertrouwenspersonen komen nu twee 
keer per jaar bij elkaar

• Naschools aanbod opgezet met bijna alle             
verenigingen in Sevenum en Kronenberg

Ondersteuning Afslag10

Afslag10
• Aanjagen en ondersteunen
• Netwerk vertrouwenspersonen opgezet en hier 

een bijeenkomst voor georganiseerd
• Bestuurdersavond georganiseerd 
• B-flex voor leerlingen van het Dendron
• Gemeentelijke visie Afslag10 
• Aansluiten Beleef de Dag 
• Beweegroute 
• Afslag10 ontwikkelt

 ?

Ondersteuning Grubbenvorst Verenigt

Grubbenvorst Verenigt

• Verenigingscafé georganiseerd en met 50           
aanwezigen nagedacht over de toekomst van de 
verenigingen in Grubbenvorst 

• Conclusie uit de verenigingsavond: we willen           
samenwerken!

• Vervolgens ondersteuning geboden bij het opzet-
ten en realiseren van Grubbenvorst Verenigt 
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Overige

Ondertekening Horster Sportakkoord Sportweek Volleybaltoernooi gemeentes

Warming-up Nijmeegse Vierdaagse Blue Zone Festival 

Horst aan de Maas

• Met het Horster Sportakkoord zorgen we dat      
iedereen in de gemeente kan sporten, bewegen 
en mee kan doen 

• Samen dromen en ambities verzameld en deze 
vertaald in concrete projecten 

• Bijna 80 partijen hebben een handtekening gezet

Bijna 80 partijen
 

Horst aan de Maas

• Tijdens de sportweek laten we zien dat iedereen 
mee kan doen en inspireren we alle inwoners om 
in beweging te komen 

• Een fantastische week neergezet met heel veel   
verschillende activiteiten 

• Veel samenwerkingen aangegaan met partners

Heel Horst aan de Maas

Beachvelden Dendron sporthal

• Gemeente Gennep, Beesel, Venlo en Horst aan 
de Maas gingen met elkaar de strijd aan op de 
beachvolleybalvelden

• Beweegcoaches Ilvy en Rikus en topvolleyballer 
Nico Freriks stoomden de deelnemers klaar met 
een volleybalclinic

4 gemeentes en 8 teams

50 deelnemers

Gemeentehuis 
• Samen met aanjaagteam GR2025 gewerkt aan Gezonde 

Werkvloer
• Middels een festivalvorm inspireren, informeren en      

ophalen van informatie
• Ook dit draagt bij aan een gezonde omgeving
• Resultaten door HRM opgepakt en mogelijk doorvertaald 

in organisatie

200 deelnemers

Gemeentehuis
• In samenwerking met fysiotherapeut De Swart een              

warming-up verzorgd 
• Wandelaars klaargestoomd met allerlei tips over een goede 

warming-up en hoe belangrijk voeding is
• Mensen moed in de schoenen gestoken en ze uitgezwaaid

Ongeveer 60 wandelaars

7 docentenOrganisatie studiedag beweegbasis 7 docentenZinnige Zaken

Dendron College
• Sport aan de Maas heeft voor een actieve pauze   

gezorgd tijdens het project Zinnige Zaken 
• Leerlingen konden hun energie kwijt om vervolgens 

weer geconcentreerd bezig te zijn met het project

60 deelnemers

“Dat er zo veel partijen zich 
sterk maken om iedereen 
in gemeente Horst aan de 

Maas mee te laten doen en 
te laten bewegen, maakt 

mij erg trots.” 

- Wethouder Han Geurts

“Geweldig om zo veel 
enthousiaste wandelaars te 
zien. Ik hoop dat we deze 
mensen wat moed in de 

schoenen hebben gestoken.” 

- Beweegcoach Susan
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Blerick
• Vanuit regionale gedachte en deskundigheids-    

bevordering professionals
• Samenwerking met andere uitvoerings-                 

organisaties en gemeenten
• Rol in de voorbereiding als op de dag zelf

200 deelnemers



Partners over Sport aan de Maas

“Niet iedereen heeft affiniteit met sport, dus het is goed om de 
externe deskundigheid van Sport aan de Maas erbij te halen. 

Sport aan de Maas enthousiasmeert de medewerkers en
 andersom kunnen wij pedagogische tips/adviezen geven 

per kind. Wisselwerking is erg belangrijk en daarmee kom je 
samen verder.”

- Kinderopvang ‘t Nest

“Het is altijd zo: 2 weten meer dan 1, maar vooral de samen- 
werking met Sport aan de maas en het sneller mee kunnen 

doen in de gemeenschap, is zeer waardevol. Eigenlijk dus het 
verbinden van verschillende partijen gericht op bewegen, dat 

maakt het heel sterk. De samenwerking met Sport aan de 
Maas werkt heel verfrissend.”

- Dichterbij

“Ik zie dat vrijwilligers erg blij worden van het bewegen met 
ouderen, dit tekent dat Ilvy bijdraagt aan sfeer en 

gezamenlijkheid. Ze krijgt ouderen goed in beweging.”

- De Zorggroep



“Het Bewegingsonderwijs blijft vernieuwend met de inbreng 
van de beweegcoaches.”

- Basisschool onder de Linde

“Ilvy heeft voor ons een beweegkaartenboek gemaakt 
waarmee we medewerkers kunnen stimuleren om met de 

cliënten te bewegen. Wat we hierbij zien is dat medewerkers 
vragen gaan stellen richting Ilvy, van hoe kunnen we cliënten 

nu nog meer in beweging brengen.”

- Dichterbij

“Ilvy denkt mee in het ontwikkelen 
van bewegingsoefeningen. Ze is een betrouwbare 
en enthousiaste beweegcoach voor de cliënt en 

begeleider. Ze is ondernemend en neemt
 initiatieven voor onze cliënten om het beweegaan-

bod uit te breiden.”

- PSW

Partners over Sport aan de Maas

“Sport aan de Maas heeft in de aanloopfase van de totstandkoming 
van Stichting Grubbenvorst Verenigt een duidelijke rol vervult. De 

coördinerende, sturende, verbindende en begeleidende taken werden 
met verve uitgevoerd. Dit alles getuigt van kwaliteit en profes-          

sionaliteit. Nu de realisatie en oprichting van de stichting is voltooid, 
zal de kardinale en begeleidende rol van Sport aan de Maas in het 

verdere proces naar de stip op de horizon van wezenlijk belang zijn. ”

- Grubbenvorst Verenigt 


