
ADG SPORTINSTUIF
WEKELIJKS VRIJDAGS

19.30 - 21.00 UUR
Sporthal De Rosmolen

Leliestraat 19
Beneden-Leeuwen 6658 XN

Cees zondag sportleider en 
coördinator.Tel 0487-59 25 89
Email: cgmzondag@hetnet.nl Het tastbare verrassen van jongeren 

met een lichamelijke beperking

Adres:      Het Zand 24, 6658 CJ Beneden Leeuwen
Tel:      0487-59 25 89 / 59 35 97 / 59 21 79
Email:       cgmzondag@hetnet.nl
Bankrek:  NL05 RABO 0102 2049 85
www.adriedijkenloopgehandicapten.nl

SPORTINSTUIF
Voor jongeren met een beperking

Adrie’s Dijkenloop Gehandicapten

Aangepast sporten

Aangepast sporten

In april 2012 heeft Adrie’s Dijkenloop 
Gehandicapten naast het  “koningsnummer” 
weekend-uit en de Para- en lentecruise een 
wekelijkse sportinstuif aan haar activiteiten 

toegevoegd.

Neem eens een kijkje op ons Facebook met Foto-albums!
www.facebook.com/AdriesDijkenloopgehandicapten

Wordt  “FAN” via “VIND IK LEUK” van de pagina en volg 
AdriesDijkenloopGehandicapten

Website: www.adriedijkenloopgehandicapten.nl

Doelgroep:
Jongeren met een lichamelijke e/o verstandelijke

beperking (Vanaf leefniveau 5)



Vanuit de groepsactiviteiten wordt het 
regionaal aangepast sporten gepromoot. De 
kennismaking vanuit het groepscontact is een 
goede basis voor ledenwerving resulterend in 
een ledengroei dit jaar van 7 naar 13. 

We willen graag naar 20 leden en doen hiermede 
een oproep aan jongeren met een beperking om 
zich aan te sluiten!

Via een afwisselend aanbod van sport en spel 
met aan het eind een gezellige nababbel in de 
sporthalbar genieten de deelnemers zichtbaar. 
Door de kenmerkende gezellige sfeer word 
elke week weer uitgekeken naar de volgende 
sportinstuif.

De inzet van vrijwilligers is bij het  
aangepast sporten onmisbaar. We 
kunnen gelukkig rekenen op de gewaardeerde 
inzet van een 6-tal vrijwilligers. Om elke vrijdag 
voldoende vrijwilligers in te kunnen zetten bij de 
beoogde groei willen we deze groep uitbreiden.

Geïnteresseerden 
die als deelnemer of 
als vrijwilliger kennis 
willen maken met de 
sportinstuif nodigen 
we u van harte uit om 
vrijblijvend te komen 
“proeven”.

Een goed begin is het halve werk. Wellicht is de 
eerste sportavond van a.s. vrijdag voor u een 
mooie gelegenheid om je te oriënteren.

We heten u  van harte welkom!

Gezellige nababbel in de bar


