
 

 
 
 
 
 
De beweegcoach is er om mensen met een beperking in het Westland één op één te 
adviseren, ondersteunen en begeleiden naar een sportvereniging toe. Daarnaast kan 
de beweegcoach ook de sportaanbieders ondersteunen. In samenwerking met 
Platform Gehandicapten Westland organiseren wij een bijeenkomst om de kracht en 
meerwaarde van sport te laten zien middels informatie inwisselen en uitwisselen. 
Ook de veranderingen in de zorg en sport vanaf 2015 willen we niet onbesproken 
laten. 
 
Wanneer:  Woensdag 4 februari 2015 
Waar:   Westland, locatie volgt z.s.m. 
Hoe laat:  16:00 – 20:00 uur 
Kosten:  Gratis, inclusief broodje 
Doel: Informeren, verbinden en netwerken! 
Voor wie: Iedereen die betrokken is of betrokken 

wil worden bij het sporten voor mensen 
met een beperking 

 

Opzet van de bijeenkomst: 
16:00 uur   Inloop 

16:30 – 17:30 uur  Aftrap:  Beweegcoach Westland 

     Wethouder Marga de Goeij 

     Sporter van het jaar 

     Veranderingen in de zorg, nadruk op sport! 

17:30 – 18:30 uur  Hapje en drankje 

18:30 – 19:30 uur  Speeddaten 
 

De avond zal beginnen met een aftrap van de beweegcoach en de wethouder. 
Ook zullen we u informeren over de sporter met een beperking van het jaar. 
Natuurlijk zullen de veranderingen in de zorg niet onbesproken blijven en is er 
alle gelegenheid om uw vragen en/of opmerkingen over het onderwerp sporten 
voor mensen met een beperking onder de aandacht te brengen. 
 
Daarna gaan we speeddaten. Elkaar ontmoeten, kennismaken en dat in 4 
minuten tijd! Wie zijn er allemaal in het Westland voor het sporten voor 
mensen met een beperking? Waar kan ik iedereen vinden? Hoe kunnen we de 
samenwerking optimaliseren? Of heeft u nog andere vragen/opmerkingen? 
 
In verband met de organisatie van deze avond willen we u vragen zich op te 
geven/aan te melden (zie contactgegevens hieronder). We hopen jullie 
allemaal februari 2015 te ontmoeten en mocht u voor die tijd al vragen hebben, 
dan kunt u altijd contact opnemen met ons. 
 
Ivy Kahlmann    Annemiek Koremans 
Beweegcoach    Platform Gehandicapten Westland   
 
015- 261 86 48   06-12104536 (tussen 17:00 – 19:00 uur) 
beweegcoachvtv@vtvzhn.nl  jwmkoremans@planet.nl 
  


