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Sport en ontspanning



Inleiding

Op de vraag van de SGRD aan wethouder van Veldhuizen wat zij graag als 
onderwerp voor een Toegankelijkheidsrapport zou willen kwam direct de 
reactie, “Ik zou meer willen weten over sporten met een beperking in 
Doesburg.”

Dat was voor de SGRD aanleiding om eens te peilen waar hier de 
mogelijkheden lagen. We zijn in gesprek gegaan met Uniek Sporten die ons 
van nuttige tips voorzien heeft. Ondertussen kwam bij ons het idee op dat er 
ook genoeg mensen met een beperking zullen zijn die graag hun hobby uit 
zouden willen oefenen, maar geen idee hadden of ze bijvoorbeeld bij een kaart
of schaakclub terecht kunnen. Daarom heeft de SGRD besloten om het rapport 
uit te breiden en het onderzoek te richten op Sport en Ontspanning.

Door clubs en verenigingen aan te schrijven met vragen over toegankelijkheid 
en wat zij voor mensen met een beperking kunnen betekenen is er heel veel 
informatie verzameld. Onze dank gaat dan ook uit naar al degenen die hier 
hun medewerking aan hebben willen geven. Daarna zijn we begonnen om een 
selectie te maken en op locatie in gesprek te gaan. Dit werd erg gewaardeerd 
en er zijn goede gesprekken gevoerd waarbij tips en informatie werd 
uitgewisseld.

In dit rapport vindt u wat er mogelijk is in Doesburg als het gaat om een 
gezellige middag of avond om uw hobby uit te oefenen. Aarzel niet om contact 
op te nemen met een club of vereniging, zij zijn altijd bereid om mee te 
denken om het voor u mogelijk te maken om mee te doen. Wanneer u op weg 
geholpen wil worden dan kunnen we als SGRD altijd helpen. Neem contact met
ons op want we zijn altijd bereid om een brug te slaan.
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Corona

In deze tijd kan dit onderwerp natuurlijk niet ontbreken. Het is voor iedereen 
belangrijk hoe clubs en verenigingen hiermee omgaan, maar ook zeker voor onze
achterban. 

Gelukkig ziet de SGRD in Doesburg dat wat clubs en ontmoetingsplekken betreft 
er in Doesburg goed mee om gegaan wordt. Sport wordt veel naar buiten 
verplaatst, bij binnen activiteiten worden er grotere ruimtes gezocht en de 
groepen kleiner gemaakt, echt alle lof. Daarbij ook de opmerking dat alles wat in 
dit rapport staat kan veranderen door corona, zolang het virus nog onder ons is 
zal nog niet alles volop zal kunnen draaien.

Inmiddels kan iedereen die dat wil, gevaccineerd zijn en is de anderhalve meter 
na anderhalf jaar verdwenen. We kunnen onze ouders, kinderen en opa's en 
oma's weer knuffelen. Daar heeft iedereen wel naar verlangd. Maar 
voorzichtigheid blijft geboden want corona is niet zomaar een griepje, het is een 
heel gevaarlijk virus. 
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Speeltuin Kindervreugd Doesburg

De Speeltuin aan de Marijkelaan 1 in de Doesburgse wijk Zuid-Molenveld is een 
begrip in Doesburg. Een groep enthousiaste vrijwilligers draait de speeltuin op 
professionele wijze. Behalve het uitgebreide speelterrein beschikt de speeltuin 
ook over een clubhuis waar de nodige activiteiten worden georganiseerd.

Het speelveld
Er is een groot veld met allerhande 
speeltoestellen zoals klimrekken, 
speelhuisjes, schommels, een heel groot 
springkussen, wippen en nog veel meer. 

Het clubhuis
Het clubhuis van de speeltuinvereniging is 
goed toegankelijk en beschikt over een 
invalidentoilet. Er worden spelletjes gespeeld
en kinderbingo's en rommelmarkten 

georganiseerd. Voor de kinderen is er limonade en voor de ouders koffie of thee.

Kinderen met een beperking
Waar het clubhuis toegankelijk is voor
kinderen met een beperking om mee te doen
aan spelletjes en de bingo, ligt er op het
speelveld een hele grote wens van de
speeltuinvereniging. Een toestel waarop
zowel kinderen met een beperking als de
andere kunnen spelen. Zodat ze elkaar
tijdens het spelen leren kennen en het voor
de gezonde jeugd gewoon wordt om een
minder valide vriendje of vriendinnetje te
kunnen spelen. 

Daarom is de SGRD, in samenspraak met de speeltuin, een subsidie aan het 
aanvragen voor een dergelijk speeltoestel. Want de SGRD onderschrijft de 
noodzaak van een inclusieve samenleving van jongs af aan.

Voor meer informatie: https://www.kindervreugd-doesburg.nl/
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Activiteiten van Caleidoz op Beumerskamp

Voor velen is Beumerskamp aan de Breedestraat 39 een begrip in Doesburg als 
het gaat om in een gezellige ontspannen sfeer en met de gewenste hulp je hobby
uit te oefenen. De inloop staat onder leiding van Caleidoz's Gertie Jordens die 
met haar vaste enthousiaste vrijwilligers iedereen met raad en daad bijstaat.

Wat gebeurt er allemaal in Beumerskamp? Er
zijn middagen waar er geschilderd wordt en 
ook middagen dat er naar wens gehandwerkt
wordt, breien en haken maar ook kaarten 
maken en alles wat je maar kan bedenken, 
het is wat U wil! Het goede op Beumerskamp
is dat ieder in de waarde wordt gelaten, of je
nu iets eenvoudigs doet of een ingewikkeld 
werk onder handen hebt. Maar waar nodig 
staat Gertie klaar om je verder te helpen of 
bijvoorbeeld die fout in je breiwerk op te 
sporen.

Verder is er nog eens in de week de open eettafel waar je gezellig met andere 
mensen de warme maaltijd kan gebruiken. En wat is er gezelliger dan met 
anderen te eten? Ook kan er op Beumerskamp biljart gespeeld worden, kortom 
er is voor ieder wat wils en vooral veel gezelligheid op Beumerskamp.

Beumerskamp is een oud gebouw en beschikt niet over een invalidentoilet maar 
de direct aangrenzende sporthal heeft dat wel waarvan gebruik kan worden 
gemaakt. Beumerskamp is goed toegankelijk voor een rolstoel. Desgewenst 
helpen Gertie en haar vrijwilligers je graag naar je plekje aan de tafels. Ook rijdt 
de Plusbus naar Beumerskamp, zodat het vervoer geen probleem vormt.

Voor meer informatie: https://www.caleidoz.nl/doesburg/
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Stichting Ontmoetingsruimte Grotenhuys

In het appartementen complex Grotenhuys heeft zich aan de ingang 
Coehoornsingel 9 Stichting Ontmoetingsruimte Grotenhuys gevestigd. Het doel 
van de Stichting is om mensen elkaar in een ontspannen sfeer te laten 
ontmoeten bij diverse activiteiten.

In de eerste plaats zorgen vrijwilligers van
de Stichting ervoor dat er om twaalf uur de
warme maaltijd, geleverd door cateraar Coen
Evers, opgediend wordt. Ook zorgen de
vrijwilligers van de Stichting voor een
heerlijk kopje koffie om tien uur in de
ontmoetingsruimte. Zo kan er onder het
genot van het eten en drinken een gezellig
babbeltje gemaakt worden.

Verder worden er nog veel activiteiten
georganiseerd zoals bordspelletjes doen. Er
wordt bingo gespeeld en is er regelmatig een
themabuffet. Voor dit alles kunnen mensen van binnen en buiten het complex 
inschrijven. Ook zijn er diverse clubs en verenigingen actief, zoals de schaakclub 
en de postzegelvereniging, dus wie weet is het laagdrempelige Grotenhuys wel 
de plek om uw hobby uit te gaan oefenen. Ook geeft Plus Fit uurtjes ouderen 
gymnastiek.

Stichting Ontmoetingsruimte Grotenhuys is zoals gezegd laagdrempelig en goed 
toegankelijk met alle hulpmiddelen, vanaf rollator tot en met de scootmobiel. De 
ontmoetingsruimte zelf is voorzien van een invalidentoilet en in geval van nood is
er direct bij de ontmoetingsruimte op de benedenverdieping nog een tweede 
invalidentoilet.

Voor meer informatie: https://www.ontmoetingsruimte-grotenhuys.nl/
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I AM Sports

Bij 'I AM Sports' willen de eigenaren Manon Nieuwenhuis en Adam Mahulette 
zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen. Dus zowel jong als oud, 
gevorderd of beginner, met een beperking of zonder beperking. Zij werken ook 
samen met Uniek sporten.
Voor kinderen die net even wat meer aandacht nodig hebben bieden zij op de 
donderdag om 17.00 uur bewegen met aandacht en op zaterdag om 12.00 uur 
judo met aandacht aan.

Verder zijn er contacten met Philadelphia en Zozijn. Van Zozijn zijn ook een 
aantal jongeren bij 'I am Sports' aan het sporten en hebben zij een paar keer een
bootcamp-clinic gegeven.

De instructeurs zijn in staat om mensen met 
een beperking te begeleiden en te helpen bij 
het sporten. Zij zijn semi-toegankelijk voor 
mensen met een rolstoel. De meeste deuren 
zijn breed genoeg voor een rolstoel, maar de
ingang moet met ondersteuning genomen 
worden. Er wordt gekeken naar oplossingen 
om dit te verbeteren.

Er leeft bij 'I Am Sports' de wens om ook 
voor volwassenen met een beperking een 
programma te starten zodat ook zij fysiek 
weer in beweging kunnen komen. Dit zal 

voor de sportschool een kostbare zaak zal zijn door de één op één begeleiding 
die zeker in het begin nodig zal zijn en de inzet van fysiotherapeuten. Ook is een 
abonnement op een sportschool voor de doelgroep vaak een te zware belasting. 

Daarom overweegt de SGRD in samenwerking met 'I Am Sports' subsidie aan te 
gaan vragen voor dit project. Het belang voor mensen met een beperking om 
verantwoord te gaan bewegen is groot. De voorzitter van de SGRD, Jelle 
Berends, heeft hierbij het voortouw genomen en al na enige sessies kan hij 
zeggen dat bewegen met aandacht goed is voor mensen die op één of andere 
manier beperkt.

Helaas is die mogelijkheid nog niet gevonden. Subsidie verleners die zijn 
aangeschreven willen wel subsidie verlenen maar dan in materiële zin, anderen 
willen wel rechtstreeks geld geven, maar dan moeten de beoogde klanten teveel 
van hun privacy prijs geven. De SGRD weet dat een groot deel van de achterban 
hier heel veel moeite mee heeft en vindt dit ook terecht.

Dit neemt niet weg dat 'I Am Sports' toch een programma wil starten voor 
mensen met een beperking. Waarbij ze de volledige ondersteuning van de SGRD 
krijgen.

Voor meer informatie: https://iam-sports.nl/
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Badminton Vereniging Doesburg

Haar naam is Margreet van Ittersum en zit in het regiobestuur Oost van 
Badmintonbond Nederland. Haar taak is o.a. het promoten van parabadminton.
Parabadminton is een ander woord voor badminton voor mensen met een 
beperking/handicap.

Erg blij ben is ze met de medewerking van het 
bestuur van de Badminton Vereniging Doesburg, die 
al jaren geleden haar volledige medewerking heeft 
verleend tot het promoten van badminton, voor 
mensen met een lichamelijke beperking of mensen 
met autisme.

De Badmontonvereniging Doesburg heeft een tijd lag 
gefungeerd als extra trainingsmogelijkheid voor een 
aantal rolstoelspelers die in training waren voor het 
Europees Kampioenschap.

Nog steeds organiseert ze jaarlijks in samenwerking 
met de vereniging een parabadmintontoernooi.
Het eerst volgende toernooi na dit schrijven is op 
zaterdag 19 februari 2022.

Momenteel heeft de vereniging 2 rolstoelspelers als lid. Zij trainen samen  met de
valide spelers mee. De training wordt gegeven door een gediplomeerde trainer.

Mensen met een lichamelijke beperking zijn van harte welkom om te komen 
kijken en/of mee te doen. Er wordt gespeeld in Sporthal Beumerskamp. Iedere 
donderdagavond van 20.00 – 21.00 uur is er een training en daarna is er 
gelegenheid tot vrij spelen. De vereniging heeft rackets te leen voor mensen die 
de sport willen uitproberen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Margreet van Ittersum, tel. 0621545411. 
http://bvdoesburg.nl
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PlusFit

Bij PlusFit is er de mogelijkheid tot bewegen/sporten onder begeleiding. Dit kan 
zowel in de oefenzaal op het Mauritsveld als aan de Wilgenstraat. Deze 
begeleiding kan van een fysiotherapeut zijn of van een personal trainer.
De fysiotherapeut biedt therapie vaak gericht op klachten. Middels verschillende 
soorten therapie (functioneel, balans, conditioneel, kracht etc.) kan er dan 
gewerkt worden aan gestelde doelen.

De personal trainer is meer gericht op het bereiken van doelen door middel van 
sporten. Beide vormen van begeleiding bieden ook de mogelijkheid tot sporten in
de trainingszaal. Hier staan apparaten zowel cardio als kracht. Alle spiergroepen 
kunnen hier getraind worden.

Het systeem is erg makkelijk, elke cliënt heeft zijn eigen pas waar zijn/haar 
instellingen op staan. Deze stoppen ze in het apparaat en het apparaat past zich 
daarop aan (zowel ergonomische instellingen als de zwaarte van het apparaat). 
De apparaten zijn niet te bedienen door mensen wie
rolstoelafhankelijk zijn. Zich in de ruimte verplaatsen met rollator of stok kan 
wel.

Zowel toegang met scootmobiel als rolstoel is mogelijk. Toegang met scootmobiel
vergt wel meer stuurmanschap (soms een kleinere bocht), echter alle ruimtes 
zijn te bereiken omdat er meerdere ingangen zijn. Alles is gelijkvloers. Alleen, 
zoals bovenstaand genoemd, zijn de apparaten in de trainingszaal niet 
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Transfers met rollator tussen de apparaten 
zijn wel mogelijk.

Voor meer informatie: https://www.plus-fit.nl/
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Bibliotheek Doesburg
De bibliotheek heeft geen activiteiten die zonder begeleiding uitgevoerd zouden 
kunnen worden. Daar is de vestiging in Doesburg te klein voor en de vestiging 
draait hoofdzakelijk op vrijwilligers, die deze verantwoordelijkheid niet kunnen 
nemen.

Afhankelijk van de beperking die er is kan de bibliotheek natuurlijk wel kijken of 
er iemand is die hierin een rol zou kunnen vervullen. Dat betekent echter wel een
behoorlijke mate van zelfstandigheid, alleen kunnen werken en kunnen 
communiceren aan een vast dag(deel) per week. 

Het pand is goed toegankelijk voor mensen met een beperking en is gevestigd 
aan de De Linie 4, 6982 AZ Doesburg. 

Website: 
https://www.bibliotheekwestachterhoek.nl/vestigingen/detail.5288800.html

Dance Skills 
Bij Dance Skills, de dansschool gevestigd in het Arsenaal, worden (nog) geen
danslessen aan mensen met een beperking. In het verleden zijn er wel 
danslessen gegeven bij basisscholen voor speciaal onderwijs en bij Het Dorp in 
Arnhem.

Afhankelijk van de beperking van iemand kan worden aangeven of hij/zij met de 
reguliere lessen mee kan doen. Dit moet individueel bekeken worden. Kan 
iemand moeilijk lopen of iemand afhankelijk van een rolstoel, dan kan deze 
persoon beter mee doen in een aparte les speciaal voor deze doelgroep om alles 
veilig te laten verlopen. Er is op dit moment van schrijven geen aanbod, maar 
Dance Skills staat daar wel voor open. Bij genoeg aanmeldingen kan er 
waarschijnlijk een groep gevormd worden.

De dansstudio bevindt zich op de 3e verdieping van het Arsenaal, waar de lift bij 
de voordeur van de dansschool stopt. Het enige waar nog niet over wordt 
beschikt is een oprijplank.

Website:
https://www.dance-skills.nl/
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De Schildersschool
In veel gevallen gaat het bezoeken van de workshops in een gecombineerde 
groep prima en heeft het voor alle deelnemers een meerwaarde.

Er zijn lage drempels en alles is gelijkvloers. Voor een enkele rolstoel met nog 
kleine wielen leggen we een geleide plank neer om de drempel af te zwakken. 
Helaas is er geen invalidentoilet.
Mensen die belangstelling hebben kunnen zich dus aanmelden en aanschuiven bij
de lessen.

Website:
https://www.schilderschool.info/

Zwembad Den Helder
Het zwembad is rolstoel toegankelijk wat ook gebleken is in een 
Toegankelijkheidsonderzoek van de SGRD in 2017. Er worden geen speciale 
activiteiten georganiseerd voor mensen met een beperking, maar zij kunnen 
waar mogelijk meedoen met de activiteiten. Wel worden er privé zwemlessen 
gegeven aan kinderen met een beperking, bijvoorbeeld in het autistisch 
spectrum. De SGRD adviseert het zwembad een zwembadlift aan te schaffen voor
een bredere toegankelijkheid.

Website:
https://zwembaddoesburg.nl/

Bridgeclub IJsselzoom
Bridgeclub IJsselzoom bridget op de woensdagmiddag in de kantine van 
Sportclub Doesburg. Mensen met een beperking zijn welkom. Mits er natuurlijk 
plaats is en een partner meekomt om mee te spelen.

Meer informatie:

https://www.vraagbaak.doesburg.nl/is/organisatie/154407/invis2/bridgeclub-
ijsselzoom
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Tennis en Padel Vereniging
Het recent gebouwde Tennis en Padel park ligt aan de  Looiersweg 2, 6982 AN 
Doesburg. De club beschikt over vier tennisbanen, twee padel banen en 
instructeurs. Deze kruising tussen tennis en squash wordt gespeeld op een kleine
baan waardoor het voor ouderen en mensen die iets minder mobiel zijn ook 
mogelijk is om de sport te beoefenen.

Helaas is het niet mogelijk om rolstoel tennis op de Looijersweg te beoefenen, 
daar zijn de banen niet geschikt voor. Wel is het mogelijk om anders beperkten, 
bijvoorbeeld mensen met een beperking in het autistisch centrum, aparte lessen 
aan te bieden. Belangstellende kunnen altijd contact opnemen met de vereniging 
en overleggen wat er, met een beperking, mogelijk is.

Website: https://www.tennisenpadeldoesburg.nl/

Filmhuis
De voorstellingen van het Filmhuis worden gegeven in het Arsenaal. Het Arsenaal
is toegankelijk en beschikt over een lift. Wel is het zo dat de ruimten voor 
mensen met beperkt zicht donker kunnen zijn. De filmzaal zelf is via de lift 
bereikbaar, voor mensen die rolstoel gebonden zijn, kunnen voor in de zaal 
staan. Kunnen mensen wel gewoon voor de duur van de film overstappen in een 
normale stoel, kan men in de zaal plaats nemen.

Kijk voor de agenda en het reserveren van kaartjes op;
https://www.filmhuis-doesburg.nl/

Tafeltennisvereniging Drusus
Drusus speelt hoofdzakelijk recreatief en beschikt niet over begeleiders of 
trainers. Drusus speelt in de zaal aan de Wilgenstraat, die rolstoel toegankelijk is,
maar ook mensen met een beperking kunnen dus niet begeleid of getraind 
worden.

Voor meer informatie: http://www.ttvdrususdoesburg.nl/index.html/
Voor wie het eens wil proberen, neem contact op met Dick de Wolf, email: 
fam.de.wolf@hotmail.com
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Het Doesborghsche Schaakgenootschap
De schaakvereniging is een club, waar iedereen welkom is. De enige voorwaarde 
is, dat je graag wilt schaken. Het genootschap speelt op maandagavond in de 
Ontmoetingsruimte van Grotenhuys aan de Coehoornsingel 9 in Doesburg. De 
ontmoetingsruimte is goed toegankelijk voor alle soorten hulpmiddelen en 
beschikt ook over een invalidentoilet.

Voor wie ook eens mee wil schaken of gewoon eens wil komen kijken, neem 
contact op met Salbert Lebbink: email albert@lebbink.org
Website: https://www.dsg1873.nl/

Imkersvereniging Doesburg e.o.
Imkeren is een mooie hobby, maar voor mensen met een handicap is het toch 
moeilijk om op de bijenstand actief te zijn. De kasten zijn redelijk zwaar en staan
vaak niet zo gunstig om in te werken.

 Als er belangstelling is om de bijenstand te bezoeken, kan dit altijd.
Iedere tweede zaterdag van de maand is er ’s morgens een inloop, waar men 
graag over de bijen vertellen. De toegankelijkheid van de bijenstand is goed en is
gevestigd aan de Panovenweg 2 in Doesburg.

Website: http://imkersverenigingdoesburg.nl/

Gymnastiekvereniging Unitas
Momenteel worden er nog geen lessen gegeven aan mensen met een beperking, 
maar het bestuur is in beraad om een dergelijke groep te kunnen vormen. 
Daarom is er overleg met Uniek Sporten om te zien wat de mogelijkheden zijn. 
Wanneer er genoeg animo voor is, zal er een programma gestart worden waar de
nadruk ligt op om in een ontspannen sfeer te gaan bewegen, waar ook oog blijft 
voor het ontmoeten van mensen die het zoals u, graag -weer- fysiek actief willen 
worden.

Hebt u belangstelling? Neem dan contact op met voorzitter Ellen ten Have, email:
ellen@unitasdoesburg.nl
Website: https://www.unitasdoesburg.nl/

Het Koor Doesburg 
Het koor oefent in Podium Doesburg, de voormalige Gasthuiskerk, welke goed 
toegankelijk is. Mensen met een beperking zijn welkom, maar er zijn geen aparte
mogelijkheden of begeleiding. Net als voor mensen zonder beperking geldt ook 
voor hen een proefperiode.

Iedereen die mee wil zingen is dus welkom, neem contact op met Monique 
Berkhout, email: hetkoordoesburg@gmail.com
Website: https://hetkoordoesburg.com/
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Stichting Kegelsport Doesburg
De SKD2007 herbergt in het kegelcentrum uitsluitend een achttal kegelclubs. Het
beoefenen van de kegelsport is daar helaas niet geschikt voor mensen met een 
beperking in een rolstoelers. Bij het uitvoeren van de kegelsport moet de 
kegelaar zich namelijk aan de baan kunnen begeven en de kegelbal zelf op de 
baan plaatsen. Daarnaast zijn de ruimtes tussen de banen zeer gering.

Voor meer informatie: https://www.skd2007.nl/

Biljartvereniging De Markt 
Binnen de vereniging is ook bij de huidige leden weinig begeleiding in het 
beoefenen van de sport. Het is gebruikelijk dat leden en teams hierin hun eigen 
gang gaan. Er is wel een clubavond maar er zijn bijvoorbeeld geen trainingen 
e.d.

Natuurlijk is men wel bereid nieuwe leden te begeleiden en op weg te helpen, 
maar als er continue begeleiding nodig is dan zal het afhangen van de teamleden
in hoeverre men daarin wilt ondersteunen. Het zal ook afhangen van de mate van
begeleiding die nodig is.

Het café waarin zij spelen, Zalencentrum De Onderbouw.
Website:http://www.knbbdoetinchem.nl/gegevens-van-clublokaal-en-
secretaris/biljartvereniging-markt-doesburg/72/403
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FODO, Fotoclub Doesburg
Mensen met een beperking kunnen deelnemen aan deze fotoclub. Uiteraard is het
wel afhankelijk van de aard van de beperking. Verder is een bepaalde mate van 
oog-handcoördinatie nodig, wil je enigszins kwalitatief goede foto’s maken.
Als club kent men elk jaar diverse themagroepen. Een themagroep (bijv. natuur) 
bepaalt zelf welke onderwerpen dat jaar binnen het thema gefotografeerd worden
(bijv. vlinders). Ieder clublid gaat dan individueel aan de slag.

Clubleden gaan in kleine groepjes wel eens samen op stap om een bepaald 
onderwerp vast te leggen (bijv. naar een vlindertuin). Iemand die dan niet mee 
kan ten gevolge van onder andere een handicap, kijkt zelf in hoeverre hij of zij 
het onderwerp toch in beeld kan brengen.

Wanneer leden van een themagroep bijeen komen, is dit:
- Of- in een zaaltje in de Waag. Hier is een lift, en ook met een rollator kan 

men hier naar binnen. Dit geldt voor grotere themagroepen.
- Of- bij een van de leden thuis.  Dit geldt voor kleinere themagroepen. In 

deze situatie hangt het af van de deelnemende leden welke locatie dan 
geschikt is.

Wanneer de voltallige club bijeen komt, zit men normaal gesproken in de filmzaal
van het Arsenaal, waar ook mensen met een hulpmiddel kunnen komen, aldaar is
ook een lift aanwezig

Momenteel is men ten gevolge van Covid-19 te gast in Podium Doesburg, de 
voormalige Gasthuiskerk. Deze locatie is ook voor mensen met een handicap 
goed toegankelijk. Wel is in de grote zaal het moeilijker om individuele leden 
goed te verstaan, zeker als leden voldoende afstand van elkaar willen houden. 

Belangstelling om eens te haan kijken?  Neem dan contact op met Ralph van 
Eersel. Email: ralph.van.eersel@gmail.com

Website: https://www.fodo.nl/

Hoewel de SGRD heel blij is met de verzamelde informatie zal het niet zo zijn dat
we alle clubs en verenigingen in kaart hebben gekregen. Op sommige mails is 
geen reactie gekomen en we hebben ook niet de illusie dat we alle aanbieders 
sport en ontspanning hebben kunnen vinden.

Daarom is er van ook een oproep verschenen in de Regiobode, waarop we 
gelukkig ook verschillende reacties hebben gehad.

Al met al is de SGRD blij met dit rapport wat toch een goed beeld geeft van wat 
er te beleven is in Doesburg op het gebied van 'Sport en Ontspanning' en we 
danken allen die ons hiermee hebben geholpen.
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Uniek Sporten

Enkele jaren geleden heeft gemeente Doesburg gewerkt aan het Lokaal 
Sportakkoord. Doesburg kent al Doesburg beweegt die via allerlei projecten de  
bewoners aanmoedigt tot een gezonder leven. Zij werken nu samen met Uniek 
Sporten, waarvan Jorien Harteman de coach voor Doesburg is.

Uniek Sporten monitort de wensen en vragen van mensen en verenigingen in 
Doesburg.  Het is dus dé plek om vragen te stellen over de mogelijkheden om uw
sport uit te gaan oefenen, wanneer u deze niet in dit rapport aantreft. Wanneer 
dit wel zo is kunt u direct contact opnemen met de betreffende club of 
vereniging.

Uniek Sporten biedt u ook Uniek Sporten Uitleen aan, wat meer is dan een 
uitleenservice voor sportrolstoelen of handbikes, het is een mobiliteitsgarantie. 
De sporter krijgt advies over het sporthulpmiddel en het gebruik ervan. Het 
middel wordt persoonlijk gepast en afgesteld op je wensen en tijdens de 
uitleenperiode bied men technische service.

Voor meer informatie: https://www.unieksporten.nl/

Doesburg Beweegt: https://www.doesburgbeweegt.nl/
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Conclusies en aanbevelingen

Tijdens haar onderzoek kwam de SGRD tot de conclusie dat er op dit moment 
nog niet heel veel mogelijk is, vooral op het gebied van sporten, in Doesburg 
maar dat er toch veel clubs en verenigingen zijn die graag wat aan willen bieden.

Het probleem is vaak dat de aanbieder niet weet waar de mensen zijn die zij van 
dienst kunnen zijn en de mensen zelf en de sporter in spe er misschien te snel 
van uitgaat dat het toch niet zal gaan. Daarom zou de SGRD de sportaanbieders 
willen adviseren om meer naar buiten te reden met hun plannen voor een cursus 
of trainingsprogramma en degenen met wensen te gaan informeren. Alleen zo 
kan er wat van de grond komen. Hierbij kan Uniek Sporten mogelijk een goede 
ondersteuning zijn.

Voor degenen die een hobby willen uitoefenen als een kaartje leggen, schilderen 
of handwerken ligt de zaak wat eenvoudiger. Dan is het eigenlijk al mogelijk 
wanneer de locatie toegankelijk is. En wat de SGRD heeft bemerkt is dat de wil 
om een handje te helpen verenigingen en instellingen zeker aanwezig is.

Voor met name sporten, zorgen de kosten vaak voor een onoverbrugbare 
drempel. Daarom wil de SGRD de gemeente Doesburg met klem verzoeken om 
goed te kijken wat zij hierin kunnen betekenen. Het is een grote wens van 
gemeente Doesburg dat haar inwoners een gezond leven gaan leiden, maar het 
is een feit dat gezond voedsel en sporten hogere kosten met zich meebrengt. 
Kosten die met een laag inkomen niet op te brengen zijn.

Als laatste wil de SGRD alle verenigingen en clubs bedanken die gereageerd 
hebben op onze verzoeken mee te werken aan dit onderzoek. Anders was dit 
overzicht niet mogelijk geweest. Ook was men bereid om na te denken hoe het 
mogelijk gemaakt kon worden om mensen met een beperking toegang te 
verschaffen tot de locatie en mee te kunnen laten doen. Velen hebben 
gereageerd op onze oproep, een enkele niet. Er waren nagenoeg geen reacties 
waar verenigingen niet genegen waren om na te denken over de inclusieve 
mogelijkheden.
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Uniek Sporten Uitleen zorgt ervoor dat mensen met een fysieke beperking 
sporthulpmiddelen kunnen uitproberen. Door de beschikbaarheid van 
sportvoorzieningen vanuit een uitleenpool, kun je uit het brede aanbod uiteindelijk 
de sport kiezen die het beste bij je past.
 
Uniek Sporten Uitleen is meer dan een uitleenservice voor sportrolstoelen of handbikes, 
het is een mobiliteitsgarantie. De sporter krijgt advies over het sporthulpmiddel en het 
gebruik ervan. Het middel wordt persoonlijk gepast en afgesteld op je wensen en tijdens 
de uitleenperiode is technische service en onderhoud beschikbaar. 

Uniek Sporten Uitleen is bedoeld voor volwassenen die om te kunnen sporten zijn 
aangewezen op een rolstoel, handbike of loophulpmiddel.

KIJK OP UNIEKSPORTEN.NL/UITLEEN

IK KIES DE 
SPORT DIE IK 

LEUK VIND. 
JIJ OOK?



WAT KUN JE LENEN?
 ü Court rolstoelen voor sporten zoals basketbal, tennis en badminton.

 ü Lichtgewicht handbewogen sportrolstoelen voor onder andere  

dansen, tafeltennis en boogschieten.

 ü Handbikes.

 ü Elektrische rolstoelen voor e-hockey, boccia, etc.

WAT ZIJN DE VOORDELEN?
 ü Je kunt meerdere sporten uitproberen, dankzij de beschikbaarheid  

van verschillende sporthulpmiddelen. 

 ü Je kunt snel starten met sporten. Als het sporthulpmiddel op voorraad 

is kun je binnen twee weken aan de slag.

 ü Het sporthulpmiddel kan meegenomen worden naar huis of  

afgeleverd worden op iedere sportlocatie die je wenst. 

 ü Na de uitleenperiode kan, indien gewenst, een Wmo-aanvraag 

doelmatig worden ingediend omdat je door Uniek Sporten Uitleen  

al weet welk middel je nodig hebt. 

HOE WERKT HET?
 ü Kijk op unieksporten.nl/uitleen of dit in jouw gemeente 

beschikbaar is en om vervolgens een telefonische intake te plannen.

 ü Nadat het juiste sporthulpmiddel is gekozen maak je een afspraak 

om deze te passen en af te stellen met een adviseur.

 ü Het sporthulpmiddel wordt afgeleverd bij je thuis of op de 

vereniging en mag je maximaal 6 maanden lenen.

 ü Na 6 maanden wordt het sporthulpmiddel weer bij je opgehaald. 

De partners van Uniek Sporten Uitleen zijn: Welzorg, Sunrise Medical, NOC*NSF en Fonds Gehandicaptensport.

KIJK OP UNIEKSPORTEN.NL/UITLEEN 


