
ZOMERACTIVITEITEN
voor kinderen en volwassenen met een beperking

Ben jij enthousiast en benieuwd naar het programma? 
Lees dan snel verder en DOE MEE!

Sportcarrousel
30 juli
Heb jij zin in sportieve activiteiten, 

uitdagingen en gezelligheid? Dan ben jij bij 

ons aan het goede adres. Op onze sportieve 

kermis probeer jij met je team alle records 

te verbreken. Wie zal er aan het eind van de 

middag de winnaar zijn?

locatie
BOSSpark  I  Bachstraat 20, Sittard  I 14 – 17 uur

Waterspelen
16 juli
Een middag voor echte waterratten! 

Buikschuifbaan, springkussen, waterspellen, 

het is er allemaal tijdens deze te gekke 

activiteit. Leg je zwemkleding en handdoek 

maar alvast klaar, want die heb je nodig! 

Zien we je daar?

locatie
Steinerbos  I  Stadhouderslaan 220, Stein I  
14 – 17 uur

DEELNAME 

IS GRATIS



AANMELDEN
Dat kan online via onze website 
www.ikinactie.nl/vakantie-in-actie/aanbod-iks

Meer informatie
Voor het beantwoorden van eventuele vragen of meer informatie kunt u 
contact opnemen met Chantal Bos, Regioconsulente Iedereen Kan Sporten

T 06-51 32 67 63    M chantal.bos@ecsplore.nl

BIJZONDER IN BEWEGING

BELANGRIJK
1. De activiteiten worden begeleid door professionele en gediplomeerde   
 combinatiefunctionarissen met BHV-diploma

2. Deelnemers zorgen zelf voor vervoer naar locatie, de juiste (sport)kleding,
 drinken, eten, enzovoort. Let op! Kleding kan vies worden. 

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

4. Aanmelden is verplicht. Per activiteit kan een maximum aantal deelnemers   
 meedoen: vol=vol!

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

6. Wijzigingen in programma en tijden voorbehouden.

7. Ouders en/of begeleiders moeten na het afzetten van de deelnemer het   
 terrein verlaten vanwege de COVID-19 maatregelen (tenzij anders is besproken).

De activiteiten worden begeleid door professionele en gediplomeerde   

Green Games
13 AUGUSTUS
Ben jij een grote speurneus? Deze middag 

gaan we op speurtocht met allerlei leuke 

opdrachten, we gaan dansen en gezonde 

snacks bereiden! Meld je aan want dit wordt 

te gek! 

locatie
Kindcentrum Sittard  I  Vastradastraat 2, Sittard  I  
14 – 17 uur


