
SPORTDAG
ONBEPERKT SPORTIEF

zaterdag 2 juni 2018

Deze sportdag wordt mede mogelijk gemaakt door 
Stichting Samen Onbeperkt, Radar en Talent.



Zaterdag 2 juni 2018

WANDELING
voor mensen met een lichamelijke beperking 

Heb je ook zin om samen een gezellige dag te beleven?
Op zaterdag 2 juni organiseert Maastricht Sport een sportieve dag voor mensen 
met een beperking. Kom in beweging en geniet van een dag met entertainment. 
Ook wordt er een gratis lunch verzorgd.

Informatie:
Deze gezellige middag staat in het teken van samen bewegen en ontmoeten. We 
wandelen in het mooie gebied rondom de Geusselt. Gezelligheid en sportiviteit 
gaan deze dag hand in hand.
 
Datum:   2 juni 2018
Plaats:    Sportpark Geusselt (Discusworp 4, 6225 XP Maastricht)
Tijd:    12.00 – 15.00 uur (verzamelen uiterlijk om 11.30 uur)
Voor wie:  Iedereen met een lichamelijke beperking

Taxi terug kan besteld worden om 15.20 uur.

Aanmelden wandeling onbeperkt sportief:
Je kunt je aanmelden door onderstaande invulstrook in te vullen en op te sturen 
naar het genoemde adres of te mailen naar Thijs.van.Veen@maastricht.nl. 
Inschrijving dient 23 mei binnen te zijn.

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

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

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

Kruis aan wat van toepassing is:

 Ik heb een lichamelijke beperking maar ik heb geen hulp nodig.

 Ik heb een lichamelijke beperking en ik neem zelf een begeleider mee.

 Ik heb een lichamelijke beperking en wens een begeleider (we zullen in  
 overleg de mogelijkheden bekijken).

Stuur dit formulier naar (postzegel niet nodig):
Maastricht Sport
t.a.v. Thijs van Veen
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht 

In geval van slecht weer ontvang je meer informatie over doorgang.

Zaterdag 2 juni 2018

SPORT- EN SPELDAG 
voor mensen met een verstandelijke beperking

Beleef een gezellige dag met verschillende spellen en sporten tijdens de Sport- 
en Speldag!
Op zaterdag 2 juni organiseert Maastricht Sport een sportieve dag voor mensen 
met een beperking. Kom in beweging en geniet van een dag met entertainment. 
Ook wordt er een gratis lunch verzorgd.

Informatie:
Tijdens deze sportieve dag doe je mee met kinbal, tikvormen, dans, knotshockey 
en atletiek. 
Sporten is gezond en wij laten zien dat het ook heel leuk kan zijn! Er zijn voldoen-
de vrijwilligers aanwezig die ervoor zorgen dat iedereen goed begeleid wordt.

Datum:   2 juni 2018
Plaats:   Sportpark Geusselt (Discusworp 4, 6225 XP Maastricht)
Tijd:   12.00 – 15.00 uur (verzamelen uiterlijk om 11.30 uur)
Voor wie:  Iedereen met een verstandelijke beperking 

Meenemen:
- Sportieve kleding, zorg dat je deze al aan hebt
- Iets te drinken

Taxi terug kan besteld worden om 15.20 uur.

Aanmelden sport- en speldag onbeperkt sportief:
Je kunt je aanmelden door onderstaande invulstrook in te vullen en op te stu-
ren naar het genoemde adres of te mailen naar Thijs.van.Veen@maastricht.nl. 
Inschrijving dient 23 mei binnen te zijn.

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

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

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

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

In geval van slecht weer kunnen we uitwijken naar sporthal Geusselt (Olympia-
weg 68, 6225 XX Maastricht). Wij informeren jou als dit het geval is. 


