
Maastricht Sp   rt 
beweegt de stad

SPORTDAG
zaterdag 27 juni 2015

www.maastrichtsport.nl

De dag wordt gezellig afgesloten met
een optreden van niemand minder dan
Saskia Theunisz

Datum: Zaterdag 27 juni 2015
Plaats: Sportpark Geusselt, Discusworp
Tijd: 12.00 - 15.00 uur
Voor wie: Mensen met een lichamelijke of 

verstandelijke beperking
Leeftijd: 6 - 99 jaar
Wat neem je mee: Sportschoenen en iets te drinken

Kom in sportkleding
Taxi bestellen Voor 15.30 uur kunnen taxi’s besteld worden 



SPORTDAG VOOR MENSEN MET EEN 
VERSTANDELIJKE BEPERKING
Tijdens deze sportieve dag is er de mogelijkheid om kennis te maken 
met veel leuke sporten zoals voetbal, bootcamp, hockey, dans en meer. 
Sporten is gezond, maar wij bewijzen dat het ook heel gezellig kan zijn!  
Er zijn voldoende vrijwilligers aanwezig die ervoor zorgen dat iedereen 
goed wordt begeleid. 

SPORTDAG VOOR MENSEN MET EEN 
LICHAMELIJKE BEPERKING 
Deze sportieve middag staat in het teken van samen bewegen en ont-
moeten. In het gebied rondom de Geusselt gaan we door middel van een 
leuke wandeling op plekken terecht komen waar activiteiten georgani-
seerd worden.  Kortom: gezelligheid en sportiviteit gaan deze dag hand 
in hand. 

AANMELDEN EN INFORMATIE
Schrijf je vóór 12 juni in via dit inschrijfformulier of stuur een mailtje naar 
britt.beckers@maastricht.nl waarbij alle onderstaande gegevens vermeld 
dienen te worden. 

INSCHRIJFFORMULIER

Naam:   .......................................................................................

E-mailadres:  .......................................................................................

Telefoonnummer: .......................................................................................

Leeftijd:  .......................................................................................

Kruis aan wat van toepassing is:
q   Ik heb een verstandelijke beperking 
q   Ik heb een lichamelijke beperking maar geen hulp nodig 
q   Ik heb een lichamelijke beperking en neem zelf een begeleider mee
q   Ik heb een lichamelijke beperking en wens een begeleider (we zullen
       samen kijken naar de mogelijkheden)

Dit formuliertje a.u.b. vóór 12 juni a.s. sturen naar
Maastricht Sport
t.a.v. Britt Beckers
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Britt Beckers via 
britt.beckers@maastricht.nl / 06-50749842 of neem een kijkje op de 
website www.maastrichtsport.nl. Hier zullen ook de definitieve sporten 
gecommuniceerd worden. 


