1. HC Twente | Hockey
De g-hockeyteams zijn bedoeld voor kinderen/jongeren/volwassenen vanaf 7 jaar, die (zeer)
moeilijk lerend zijn of vanwege een andere beperking niet mee kunnen doen met een regulier
hockeyteam. Behalve hockeyen, staan deze trainingen ook in het teken van samen bewegen en
spelletjes doen!
Meer informatie over g-hockey bij HC Twente?
https://www.hctwente.nl/site/default.asp?Option=2502&stcname=ghockeycommissie&menu=1

2. HVV Tubantia | Voetbal, jeugd
Voetbal is voor iedereen! Ook voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of sociaalemotionele beperking. Het is ons doel om deze kinderen/jeugd te laten bewegen en samen
plezier te laten maken. Naast het spel voetbal vinden wij ook het heel belangrijk om met de
groep te werken aan respect, normen en waarden.
Meer informatie over passend (g-)voetbal van HVV Tubantia? Check:
https://www.hvv-tubantia.nl/g-voetbal/

3. S.v. Juliana ᾿32 | Voetbal, jeugd
S.v. Juliana wil dat ieder kind de mogelijkheid heeft om te sporten. Passend voetbal is er voor
kinderen met autisme, ADHD, licht motorische beperkingen of andere gedragsuitdagingen. Deze
kinderen missen de aansluiting bij reguliere voetbalteams of G-voetbalteams. Het uiteindelijke
doel is om de kinderen door te laten stromen naar reguliere voetbalteams. Bij Juliana wordt
gewerkt aan het vergroten van zelfvertrouwen, samenspelen en omgaan met andere kinderen!
Meer informatie over passend voetbal van s.v. Juliana ᾿32? Check:
https://svjuliana32.nl/passend-voetbal/

4. Achilles ᾿12 | Voetbal, senioren
De in 1991 gevormde afdeling voor mensen met een functiebeperking (G-voetbal) is niet meer
weg te denken binnen de club.
Meer informatie over G-voetbal van Achilles ᾿12? Check:
https://www.achilles12.nl/g1-veld-zaterdag-man

5. HTTC Vitesse ᾿35 | Tafeltennis
Al vele jaren wordt binnen de regio Twente de tafeltennissport in competitieverband beoefend
door spelers met een verstandelijke beperking. Ook worden er regelmatig toernooien
georganiseerd.
Meer informatie over G-tafeltennis van HTTC Vitesse ᾿35? Check:
https://www.httcvitesse.nl/competitie-senioren/g-tafeltennis/

6. Sportvereniging H.G.V. | Diverse activiteiten
Passend sporten is voor de jeugd van 6 t/m 15 jaar. Voor als je bij je huidige sport moeite hebt
om aansluiting te vinden en op zoek bent naar een oplossing. Wanneer je graag bij een sport wilt
en wel wat extra hulp en begeleiding kunt gebruiken. Wanneer je door bepaalde uitdagingen
zoals ADHD, autisme, angsten etc. het lastig vindt om aansluiting te vinden bij een sport.
Meer informatie over de diverse activiteiten bij Sportvereniging H.G.V.?
https://www.hgvhengelo.nl/passend-sporten-en-vrijetijdsbesteding/

7. Twentebad | Zwemmen
Van 0 tot 99… Voor iedere leeftijd zijn er activiteiten bij het Twentebad.
Van ontspannen babyzwemmen tot knallen met aquarobics, van je eigen grenzen verleggen met
bootcamp tot bewegen op maat met MediAqua. Het Twentebad wil er voor iedereen zijn met
een zeer divers aanbod!
Meer informatie over de activiteiten bij het Twentebad? Check:
https://www.twentebad.nl/Activiteiten

8. MPM | Atletiek & Framerunning
G-atletiek is voor alle jeugdige leden die een iets uitgebreidere gebruiksaanwijzing hebben. Alle
onderdelen gebeuren volgens een vast programma waardoor je kunt zien hoe de eerstvolgende
training eruitziet.
Frame Running is voor mensen (jong en oud) met bijvoorbeeld Cerebrale Parese, Spina Bifida,
Reuma en MS die in het dagelijks leven een rolstoel of ander hulpmiddel gebruiken. Ook voor
mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel, die bijvoorbeeld motorische problemen hebben, is
deze sport geschikt. Frame Running geeft je de mogelijkheid om te lopen of zelfs te rennen!
Meer informatie over atletiek of framerunning van MPM? Check:
https://www.mpmhengelo.nl/index.php?page=G_atletiek&sid=2 | Atletiek
https://www.mpmhengelo.nl/index.php?page=639&sid=2 | Framerunning

9. ISV | Diverse invaliden sporten
De Invaliden Sport Vereniging heeft als doel om mensen in een veilige omgeving te laten sporten,
onder deskundige begeleiding én tegen de laagst mogelijke contributies. Bij de Invaliden Sport
Vereniging zijn 5 sporten ondergebracht: handboogschieten, tafeltennis, rolstoelbasketbal,
zwemmen en borstelschuiven.
Meer informatie over de sporten van de ISV? Check:
https://isvh.nl/index.php

10.

Suggesties

Is de lijst met sportaanbieders volgens jou incompleet? Of is de verwerkte informatie
onvolledig/niet up to date? We ontvangen graag een e-mail van je met aanvullende informatie!
Dit kan via twente-beweegt@outlook.com of als je liever telefonisch contact legt dan kan dit via
06-28183749.

