1. Borne Beweegt | Outdoor fitness
Met meer dan 70 groepstrainingen per week, verdeeld over meer dan 10 doelgroepen, is Borne
Beweegt een inclusieve sportaanbieder te noemen. Ze hebben voor iedereen, met of zonder
fysieke en/of verstandelijke beperking, een professioneel sportaanbod klaarliggen. Een
sportaanbod waarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden van het individu én waar
persoonlijke aandacht, verbinding & (sport)plezier voorop staan!
Meer informatie over de small group trainingen van Borne Beweegt?
https://www.bornebeweegt.nl/smallgrouptraining/ | Toelichting op de diverse trainingsgroepen
https://www.bornebeweegt.nl/agenda/ | Trainingsagenda per trainingsgroep

2. RKSV NEO | Voetbal
NEO wil ervoor zorgen dat iedereen die wil voetballen, kan voetballen! Passend Voetbal is voor
alle mensen die, om wat voor reden dan ook, niet in een ‘regulier’ voetbalteam kunnen of willen
voetballen.
Meer informatie over passend (g-) voetbal van RKSV NEO? Check:
https://www.rksvneo.nl/g-voetbal/

3. Borne ᾿28 | ClubExtra
Borne ᾿28 begeleidt kinderen met een bewegingsachterstand en/of beperking. Bij lessen van
ClubExtra is er voldoende ruimte voor kinderen om op hun eigen niveau met leeftijdsgenootjes
te sporten. Bij ClubExtra is het doel om ieder kind de kans te geven om plezier te beleven in
bewegen en succes te laten ervaren binnen sport- en spelactiviteiten!
Meer informatie over ClubExtra van Borne ᾿28? Check:
https://www.borne28.nl/clubextra

4. Cladans | Dans
Dansen is goed voor iedereen! Maar voor mensen met een verstandelijke beperking kan dansen
een nog grotere rol spelen. Dansen geeft zelfvertrouwen, maakt fit en zorgt voor sociale
contacten. Daarom geeft Cladans al heel wat jaren laagdrempelige, gezellige groepslessen voor
iedereen vanaf 16 jaar met een verstandelijke of/en lichamelijke beperking!
Meer informatie over G-dansen van Cladans? Check:
https://cladans.nl/lessen/g-dans/

5. Scouting St. Stephanus Martina | Blauwe Vogels
Blauwe Vogels is voor kinderen die ten gevolge van hun beperking te veel belemmering
ondervinden om mee te draaien in een reguliere groep. Kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar die
een vergrote behoefte aan structuur hebben en zindelijk en zelfredzaam zijn, kunnen zich
aanmelden bij deze groep. De diversiteit aan beperkingen, achtergronden en mogelijkheden is
groot. De blauwe vogels komen eens per twee weken samen. Ze doen veel aan speurtochten en
bosspellen. Daarnaast vieren ze verschillende feestjes én bezoeken ze met regelmaat nieuwe
plekken (denk aan o.a. brandweer, boerderij, speeltuinen).
Meer informatie over de scouting bij St. Stephanus Martina? Check:
https://www.stephanusmartina.nl/blauwe-vogels/

6. 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.

