
 

 

  

 

Open dag – Zaterdag 10 juni 2023                   

In de vorige nieuwsbrief is de allereerste open dag van                                                                                                             

Sportpark de Bijenkamp al aangekondigd en via deze brief dan de 

concrete datum om in de agenda te zetten:  

Zaterdag 10 juni 

Tijdens deze open dag zullen alle verenigingen hun accommodatie 

openstellen zodat je overal ‘binnen’ kunt gluren, verschillende 

sporten uit kunt proberen maar ook allerlei andere leuke 

activiteiten kunt gaan doen op en rondom het sportpark. Zorg dat je 

erbij bent deze allereerste open dag en laten we er samen een 

mooie en gezellige dag van maken!  

 

 

Oprichting ‘Stichting Sportpark de Bijenkamp’ 

Om de samenwerking van de 5 clubs nog meer te versterken is besloten om een stichting op te 

richten zodat alle toekomstige activiteiten en financiën via deze overkoepelende stichting kunnen 

lopen. Het stichtingsbestuur is inmiddels gevuld en de laatste papieren worden bij de notaris in orde 

gemaakt. Er is dus op zeer korte termijn een ‘Stichting Sportpark de Bijenkamp’ aanwezig! 

 

 

 

  



Officiële opening Bijenpad – Zaterdag 13 mei 2023 

In december is door Tuinen van Geerdink gestart met de aanleg van (speelplekken op) het Bijenpad. 

De werkgroep vanuit de Bijenkamp is en blijft ondertussen druk bezig met alles daar omheen zoals 

het plaatsen van de bewegwijzering, het realiseren van pauzeplekken, maken van meerdere kleine 

hindernissen, natuurlijke onderdelen als vogelhuisjes etc. Om dit harde werken, met uiteindelijk een 

prachtige route rondom het sportpark, niet ongezien voorbij te laten gaan zal er een officiële opening 

volgen. Op zaterdag 13 mei is er een officiële opening voor alleen genodigden die hun steentje 

hebben bijgedragen aan realisatie van dit Bijenpad. 

 

Voor alle andere geïnteresseerden 

zal het Bijenpad te bewandelen   

zijn tijdens de Open Dag op 

zaterdag 10 juni. Iedereen is dan 

van harte welkom om het resultaat 

te bekijken en uit te proberen! 

Voor vragen over het Bijenpad, 

mail naar 

wout@sportfederatieberkelland.nl 

of neem contact op met Gerard 

Ruesink van de ijsvereniging. 

 

 

                     Start werkzaamheden (water)speelplek naast grote parkeerplaats 

 

Inspelen op ontwikkelingen Bijenkamp 

Op het fietspad vanuit het centrum naar het sportpark krijgen andere instanties de ontwikkelingen 

op het sportpark ook mee en is er op ingespeeld door een passende tekening te maken in de 

fietstunnel. Hieronder een tip van de sluier:  
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Jeu de boules banen 
Het aanbod bij de Bijenkamp is inmiddels 

uitgebreid met jeu de boules banen (bij de 

ijsvereniging). Na het ontvangen van subsidie en 

het verzetten van veel werk door vrijwilligers van 

de Bijenkamp zijn de jeu de boules banen klaar 

voor gebruik! Ook zijn de bankjes inmiddels 

geplaatst en worden de puntjes op de ‘i’ gezet 

qua aankleding rondom de banen. Richting het 

voorjaar zal hier wat voor georganiseerd worden 

zodat iedereen die het leuk lijkt aan kan sluiten! 

Vragen, neem contact op met de sportparkmanager; wout@sportfederatieberkelland.nl of met 
Gerard Ruesink van de ijsvereniging!  

 

Bezige Bijen Beweegclub 

De afgelopen tijd is er de zoektocht geweest naar nieuwe 

trainers die deze groep willen gaan begeleiden. Zo kan de 

SFB, die de opstart heeft gedaan en de trainingen 

hebben gegeven, de groep overdragen als zelfstandige 

beweeggroep van de Bijenkamp. De zoektocht naar 

nieuwe trainers was succesvol en wij zijn dan ook blij om 

te kunnen vermelden dat er 3 trainers zijn gevonden die 

deze groep vanaf 2023 gaan begeleiden, namelijk:     

Peter Oude Hilbert, Ilona Emaus en Harm Visser. 

Deze beweeggroep sport 3 ochtenden per week van 

09:00 – 10:00 op de Bijenkamp en wel op maandag,- 

woensdag,- en vrijdagmorgen. Op maandag en woensdag 

krijgt de groep training van één van de trainers en op 

vrijdagmorgen gaan de deelnemers zelfstandig een 

uurtje wandelen als groep. Uiteraard is er na afloop tijd 

en ruimte voor koffie, thee en gezelligheid!  

De deelnemers betalen via een automatische incasso maandelijks €12,50,- contributie aan de 

stichting en daarvoor kunnen ze dus 3 keer per week een uur bewegen. Kun of wil je alleen op de 

vrijdagmorgen met de groep wandelen, dan kun je kosteloos aansluiten aangezien er voor die 

ochtend geen vergoeding gevraagd wordt. Zo zijn al enkele ‘bijtjes’ op de vrijdagmorgen aangesloten 

en enthousiast geworden om vervolgens ook de maandag en/of woensdag aan te sluiten. 

En hoe handig is het ook om als vader of moeder (of opa of oma) na het naar school brengen van de 

(klein)kinderen aansluitend een uurtje te sporten zodat je de rest van de dag tijd over hebt! Kom 

rustig een keer kijken om mee te doen en/of na afloop gezellig een kopje koffie of thee te drinken! 

Meer informatie: wout@sportfederatieberkelland.nl 
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Helpende handen 

Lijkt het je leuk om bij één van de bovenstaande, of andere lopende/komende, projecten te helpen? 

Een dag(deel) helpen met het aanleggen van het Bijenpad bijvoorbeeld? Het helpen onderhouden 

daarvan na de realisatie? Een keer helpen om een jeu de boules wedstrijd te organiseren? Een 

bardienst draaien bij één van de clubs? Te helpen met een kleine schoonmaak bij een 

accommodatie? Of andere zaken met betrekking tot het sportpark? Stuur een mail naar de 

sportparkmanager, wout@sportfederatieberkelland.nl of neem contact op met één van de 

bestuurders van de clubs (contactgegevens zie onderaan deze pagina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende nieuwsbrief 
Over enkele maanden volgt weer een nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief willen we alle leden en 

betrokkenen op de hoogte houden van de ontwikkelingen op en rondom sportpark De Bijenkamp. 

We willen laten weten dat het sportpark aantrekkelijker wordt en hopen dat men enthousiast wordt 

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

gezocht worden met de sportparkmanager. 

 

Contactpersonen Bijenkamp 

Sportparkmanager Wout Klein Goldewijk is het aanspreekpunt van het sportpark voor alle zaken en is 

te bereiken op wout@sportfederatieberkelland.nl  

Naast de sportparkmanager hieronder de leden van de stuurgroep waarmee ook contact gezocht kan 

worden bij vragen of opmerkingen, al blijft de sportparkmanager het aanspreekpunt. 

Wilfried Schilderinck (FCE) w.schilderinck@kpnmail.nl? 

Gerard Ruesink (ijsvereniging) gerardruesink1962@gmail.com? 

Jeroen Bennink (TVMM) jeroen.bennink@tvmallumsemolen.nl? 

Herman te Raa (Stofwolk) secretaris@wielerbaan-stofwolk.nl? 

Eddie Grotenhuis (ASV)  eddie.grotenhuis@kpnmail.nl? 
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