
Nationale Sportweek 
19 tot en met 23 april 

Afsluiting Nationale Sportweek  
Vrijdag 23 april Sportpark West 



Sportief dat jullie meedoen met de Nationale Sportweek! Bij zoveel actie, beweging en 
sportiviteit hoort natuurlijk ook een knallende, spetterende, bewegende en actieve 
afsluiting van de week. En laat dat nou net zijn wat er op vrijdag 23 april 2010 in 
Sportpark West staat te gebeuren.

Samen met zo veel mogelijk leerlingen van basisscholen, voortgezet onderwijs en speci-
aal onderwijs willen we de Nationale Sportweek actief en sportief afsluiten in Sportpark 
West. Sumoworstelen, inlineskaten, panna- of boardingvoetbal, kidscorner, diverse 
clinics waaraan je kunt deelnemen: voor elke leeftijd is er wel iets leuks te doen. 
Tevens kun je voor een euro kans maken op een luchtballonvaart van L1. De opbrengst 
van deze loterij gaat volledig naar het Ronald McDonald Huis.

Dus doe mee en meld jullie aan via sport4life@maastricht.nl

Het programma op Sportpark West begint om 10.00 en eindigt om 17.00 uur. 
De activiteiten:  
• AEGON junior schaatsspelen met  Annamarie Thomas en inlineskaten in samenwerking met de Koninklijke 
  Nederlandse Schaatsbond (KNSB).
• Instuif volleybal, unihockey, kin-ball, frisbeeën, sumoworstelen, pannavoetbal, boardingvoetbal, 
  stormbanen en springkussens.
• Clinics: fun- en discgolf, American football, voetbal, honk- en softbal, diverse recordpogingen 
• Kidscorner met spelvormen voor de jongste sporters.
• Een loterij waarin je voor slechts een euro kans maakt op een luchtballonvaart van L1.

Overtuigd? Stuur dan een e-mail naar sport4life@maastricht.nl met als onderwerp ‘Afsluiting Nationale 
Sportweek’. Vermeld in de e-mail met hoeveel klassen u wilt deelnemen aan welke afsluitingsactiviteiten. Laat 
het ons ook even weten als u niet deelneemt aan de afsluitingsactiviteit. Dan voorkomen we onnodige 
telefoontjes.

Heeft u vragen of bent u op zoek naar meer informatie over de Nationale Sportweek? 
Kijk dan op www.maastricht.nl/sport4life of neem contact op met: 
• Mirko Ensinck, gemeente Maastricht via 06 27 85 08 45 / sport4life@maastricht.nl 
• Loek Frijns, Traxs (Trajekt) via 06 50 20 51 80.

We zien jullie graag op vrijdag 23 april!
Een sportieve groet,

Het sport4life-team
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