
Scan voor meer informatie:

Sport- en 
cultuurdagen 
voor kinderen
met speciale 
uitdagingen

in de meivakantie

Klimmen voor kinderen en jongeren 
met een visuele beperking.

Let op! Deze activiteit kost 5 euro

Sport- en cultuurdag voor kinderen 
met speciale uitdagingen*
Tijdens deze dag maak je kennis met 
verschillende sporten uit de buurt 
en krijg je twee super gave cultuur 
workshops.

*kinderen met een verstandelijke 
beperking, ADHD, Autisme, etc.

Sport- en cultuurdag voor kinderen 
met speciale uitdagingen* 
Tijdens deze dag maak je kennis 
met verschillende sporten uit de 
buurt en krijg je twee super gave 
cultuur workshops.

*kinderen met een verstandelijke 
beperking, ADHD, Autisme, etc.

Kom kennis maken met Baseball 
for the blind (B4B), honkbal voor 
blinden en slechtzienden!

Deze activiteit is voor alle leeftijden.

Maandag 
25 april

09.30 - 12.30
IVY climbing

Milaanstraat 115
6135 LH Sittard

Dinsdag 
3 mei

10.00 - 14.00
Rolduckerstraat 112
6461 VN Kerkrade

Gratis event!

Dinsdag 
26 april

10.00 - 14.00
De Haamen 1
6191 HV Beek

Gratis event!

Zaterdag
7 mei

10.30 - 15.30
De Haamen 1
6191 HV Beek

Gratis event!

Hier inschrijven

https://iedereenkansporten-parkstad.nl/meivakantieactiviteiten


Meedoen is helemaal gratis.

Voor maandag 25 april en zaterdag 7 mei is inschrijving 
alleen mogelijk als je een visuele beperking hebt.

Alle activiteiten zijn voor kinderen en jongeren in de 
leeftijd van 8 t/m 18 jaar. Op zaterdag 7 mei (B4B) mogen 
ook volwassenen deelnemen.

Inschrijven is verplicht.

Wij werken met een maximum aantal deelnemers per 
activiteit: vol=vol! Voor de sport- en cultuurdagen kan per 
deelnemer maar voor één dag worden ingeschreven.

Wanneer ingeschreven dient de deelnemer ook de gehele 
dag aanwezig te zijn, deelnemers kunnen niet eerder 
weg en afmelden dient minimaal 24 uur van te voren te 
gebeuren.

Deelnemers zorgen zelf voor vervoer naar locatie, de 
juiste (sport)kleding, drinken, eten, enzovoorts.

De activiteiten worden begeleid door professionele en 
gediplomeerde combinatiefunctionarissen met BHV[1]
diploma.

Deelname is geheel op eigen risico. De organisatie is niet 
aansprakelijk voor eventueel letsel of schade.

Er kunnen foto’s en/of video’s gemaakt worden voor 
promotionele doeleinden.

Wijzigingen in programma en tijden voorbehouden.

Ouders en/of begeleiders worden verzocht na het afzetten 
van de deelnemer(s) het terrein te verlaten.

De activiteiten op dinsdag 26 april, dinsdag 3 mei en 
zaterdag 7 mei zijn gratis. De activiteit van maandag 25 
april kost 5 euro per deelnemer.

Chantal Bos  
Regioconsulente Iedereen Kan Sporten  |  0651326763  |  chantal.bos@ecsplore.nl,  iedereenkansporten-parkstad.nl
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