
 

 

 

Samenwerking en Sportparkmanagers 

Vanaf augustus 2021 zijn Wout Klein Goldewijk en Quenda Kuitert van Sport Federatie Berkelland 
actief als sportparkmanagers bij Sportpark de Bijenkamp. Vanuit projectplan ‘Vitaal Sportpark de 
Bijenkamp’ ondersteunen zij de stuurgroep in de samenwerking van de 5 sportverenigingen. 
 
Doelen van deze samenwerking: 
1. Fysieke aanpassingen richting meer gezamenlijke uitstraling en openheid. 
2. Diverse initiatieven om de bezetting en het gebruik van het sportpark te vergroten met nieuw 
aanbod en nieuwe doelgroepen. 
 
Hierbij kun je o.a. denken aan:  
* Gezamenlijk (groen)onderhoud 
* Vergroten vindbaarheid en bereikbaarheid 
* Ontwikkeling centrale website, communicatiekanalen en uitstraling 
* Dagbesteding 
* Combi-abonnement/-arrangementen 
* Bijenkamp als ontmoetingsplek (voor senioren) 

We zijn nu ruim een half jaar op weg en willen jullie middels deze nieuwsbrief op de hoogte stellen 
van de ontwikkelingen. Zo hebben we o.a. verschillende subsidies ontvangen, zijn er verschillende 
werkgroepen opgericht en is er gestart met een aantal projecten. 

Bijenpad 

Eén van de eerste projecten die is ontstaan vanuit de samenwerking is het realiseren van een 

Bijenpad. Dit Bijenpad gaat op het sportpark gerealiseerd worden en moet ervoor 

zorgen dat er meer ‘reuring’ op het sportpark komt. Je kunt het zien als een soort 

kabouterroute, maar dan natuurlijk met bijen! Het pad is voor iedereen openbaar 

en loopt door bos, over maaipaden en over heuvels. De route voert langs alle 5 de 

verenigingen en zal zo’n 2 km lang zijn. Een mooie route voor jong en oud waarbij 

de natuur in alle rust te aanschouwen is, maar waar ook gebruik gemaakt kan 

worden van passende bewegwijzering, uitdagende speeltoestellen, rustige 

zitplekken en andere leuke bezigheden. Ook wordt er verbinding gemaakt met het centrum. Vanuit 

het centrum start een nieuwe knooppuntenroute die o.a. langs Sportpark de Bijenkamp (en het 

Bijenpad) loopt. Dit komt voort uit een samenwerking met het Toeristisch Informatie Punt Eibergen. 

 

  Uiteraard zal er een feestelijke 

opening volgen als het pad en 

al haar bezigheden 

gerealiseerd zijn. Om een idee 

te geven hoe de route er 

ongeveer uit zal komen te zien, 

hiernaast een eerste schets. 

 



Open dag 2022 – Datum volgt 

De allereerste open dag van Sportpark de Bijenkamp is in aantocht. Tijdens deze open dag zullen alle 

verenigingen hun complex openstellen. Je kunt dan overal ‘binnen’ gluren, en natuurlijk de 

verschillende sporten uitproberen, maar ook andere leuke activiteiten die dan georganiseerd zullen 

worden. De samenwerking tussen de 5 verenigingen verloopt al steeds meer met de gedachte vanuit 

het gehele sportpark als vertrekpunt en niet alleen vanuit de eigen vereniging. We hopen dat er veel 

belangstelling zal zijn om deze samenwerking ook kracht bij te zetten als lid en andere betrokkenen. 

De datum volgt nog, dus hou de informatie in de gaten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeu de boulesbanen 
Naast de bestaande sporten op het Sportpark hebben we een subsidie ontvangen voor het plaatsen 
van jeu de boules banen. Deze worden aangelegd bij de ingang van de ijsvereniging. 
Van de jeu de boules banen mag straks iedereen gebruik maken. We hopen hiermee nieuwe 
doelgroepen op ons park te kunnen verwelkomen en zien een mooie nieuwe jeu de boules club op 
de Bijenkamp ontstaan! 

 

 

  



SportCross 
De SportCross is een groep vaardige bewegers uit de bovenbouw van de basisscholen in Berkelland. 
Zij nemen deel aan een project dat (grotendeels) bij de Bijenkamp uitgevoerd gaat worden. Een 
groep van zo’n 25 leerlingen zal kennismaken met allerlei sport- en beweegactiviteiten. Deze groep 
zal half maart starten en eind juni eindigen. Alle verenigingen van de Bijenkamp dragen hier hun 
steentje aan bij door een clinic te verzorgen op hun accommodatie met eigen trainers. Een mooi 
voorbeeld van samenwerken als sportpark, en gebruik maken van de mogelijkheden overdag, waarna 
er hopelijk nog vele zullen volgen! Meer informatie: wout@sportfederatieberkelland.nl  

 

Bezige Bijen Beweegclub 

Sinds september is de Bezige Bijen Beweegclub actief op het 

sportpark. Dit is een laagdrempelige beweegclub voor iedereen.  

Momenteel wordt er iedere maandag, woensdag en vrijdag 

gesport van 09.00-10.00 uur. We doen o.a. (actief) wandelen, 

circuittraining, sport & spel en oefeningen op muziek. 

Je kunt lid worden van de Bezige Bijen voor €2,50 per week en 

de opbrengsten gaan naar Sportpark de Bijenkamp.  

Meer informatie: quenda@sportfederatieberkelland.nl 

  

Helpende handen 

Lijkt het je leuk om bij één van de bovenstaande projecten te helpen?  

Bij het aanleggen van de jeu de boulesbanen? Het ontwikkelen van (onderdelen in) het Bijenpad? Of 

wil je helpen bij het organiseren van de open dag 2022? Stuur een mail naar 

info@sportparkdebijenkamp.nl of neem contact op met Wout of Quenda (mailadressen hierboven). 

 

De volgende nieuwsbrief 
Over een paar maand zal de volgende nieuwsbrief volgen. De achterliggende gedachte voor deze 

nieuwsbrief is om alle leden en betrokkenen op de hoogte te (blijven) stellen van de ontwikkelingen 

op en rondom sportpark De Bijenkamp. Wij hopen dat dit zorgt voor enthousiasme zodat mensen 

ook zien dat het sportpark aantrekkelijker wordt en zij de handen uit de mouwen willen steken door 

te helpen als vrijwilliger, in welke vorm dan ook. Voor meer informatie kan altijd contact gezocht 

worden met één van de Sportparkmanagers of met de stuurgroep via de mailadressen hierboven.  
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