
SPORTEN, OOK MET EEN HANDICAP. NATUURLIJK!

Het hebben van een handicap kan voor belemmeringen zorgen in het dagelijkse 
leven. Ook op het gebied van sport. Toch zijn er voldoende mogelijkheden om 
met een handicap aan sport te doen. Wil je weten wat de mogelijkheden zijn? En 
waar je kunt sporten? Wil je graag sportadvies of zit je met vragen over financiële 
ondersteuning, hulpmiddelen of het zoeken naar een sportmaatje? Op de website 
van Uniek Sporten vind je alle antwoorden op jouw vragen. 

Op onze site, in onze app en bij het lokale sportloket vind je het geschikte beweeg- 
of sportaanbod bij jou in de buurt. Ook lees je alles over sport en lifestyle met 
inspiratie van sporters voor sporters.

VIND DE SPORT DIE BIJ JOU PAST: UNIEKSPORTEN.NL 

IK HEB 
MIJN SPORT 
GEVONDEN. 

EN JIJ?

WWW.UNIEKSPORTEN.NL  Download onze app!

REGIO STEDENDRIEHOEK



UNIEK SPORTEN APELDOORN

Uniek Sporten Apeldoorn maakt onderdeel uit  van het regionale samenwerkingsverband 
Stedendriehoek. Wij willen het sportaanbod voor mensen met een beperking zoveel mogelijk 
bevorderen. Hiervoor leggen wij ondersteunende verbindingen tussen de sporters met een 
beperking, de sportaanbieders, professionals en vrijwilligers. 

Wij worden ondersteund en geadviseerd door de werkgroep ‘sporten met een beperking 
Apeldoorn’ en een achttal ambassadeurs. In de werkgroep zijn verschillende professionele 
organisaties vertegenwoordigd die werken met mensen met uiteenlopende beperkingen. 
De ambassadeurs zijn mensen met verschillende beperkingen. Als ervaringsdeskundigen op 
verschillende manieren brengen zij het sporten met een beperking onder de aandacht.

Mijn naam is Danny Bekkers. Ik ben contactpersoon van Uniek Sporten Apeldoorn. Naast twee 
dagen voor Uniek Sporten Apeldoorn ben ik ook tweeënhalve dag werkzaam als gymleraar 
op een school voor speciaal onderwijs in Apeldoorn. Kun jij ondersteuning of advies 
gebruiken op het gebied van sporten met een beperking? Neem dan contact met mij op. Ik 
help je graag verder. 

Sportieve groet,
Danny Bekkers

Gemeente Apeldoorn
06 - 226 165 42 
apeldoorn@unieksporten.nl

Mijn naam is Ilse Wonink. Ik woon in de gemeente Lochem en werkzaam als regiocoach 
aangepast sporten in de regio Stedendriehoek. De Stedendriehoek heeft de ambitie om 
iedereen binnen deze regio met een beperking te laten sporten en bewegen als ieder 
ander. Dit moet uiterlijk in 2022 voor iedereen mogelijk zijn. Als regiocoach zorg ik voor 
samenwerking tussen overheid, zorg, sport, onderwijs en ondersteunende organisaties.

Sportieve groet,
llse Wonink

Regiocoach Stedendriehoek
06 - 208 293 36
stedendriehoek@unieksporten.nl
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