
Een sportdag voor kinderen en volwassenen met 
een verstandelijke en/of fysieke handicap, ASS.

Sport je graag?
Wil je graag deel uitmaken van een club of team?
Je weet niet goed waar je kunt sporten in jouw buurt?
Kriebelt het bij jou?
Ben je bereid de stap te wagen? 

Laat ons je helpen bij deze stap.

Kom naar de -sportdag in
Onze-Lieve-Vrouw-Waver, een samenwerking  
van de gemeentelijke sportdiensten van 
Sint-Katelijne-Waver, Berlaar, Duffel,  
Bonheiden, Mechelen, Lier  
en Sport Vlaanderen.

Doe mee en ontdek 
jouw favoriete sport! 

Surf naar 
www.skw.be/ontspannen/sport/g-werking 

REGIONALE         -SPORTDAG

Ouders 
welkom!

Zaterdag 28 september 2019
Onze-Lieve-Vrouw-Waver sporthal Bruultjeshoek



Wat?
Voor personen met een fysieke beperking bieden we de 
volgende sporten aan: boccia, boogschieten, wandelen, 
circustechnieken, torbal …

Voor personen met een verstandelijke handicap, ASS 
bieden we volgende sporten aan: dans, boogschieten, 
voetbal, gym, badminton, circustechnieken, ...

Wanneer?
Zaterdag 28 september van 10.00 tot 15.30 uur.
Onthaal vanaf 9.30 uur.

Waar?
Sporthal Bruultjeshoek,
Wavervelden 14, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver.

Voor wie?
Iedereen vanaf 8 jaar met een verstandelijke
en/of fysieke handicap, autisme spectrum syndroom.

Meebrengen?
Sportieve kledij, lunchpakket en drankje.

Kostprijs?
Gratis.

Inschrijven?
Vóór vrijdag 20 september de inschrijvingsstrook 
opsturen naar Sportdienst SKW, 
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
of mailen naar leen.meysmans@skw.be



Inschrijvingsformulier
Naam  

Voornaam  

Adres  

Telefoon  

E-mail  

Geboortedatum  

G-sportdag 28 september 2019 Voorkeur per uur aanduiden met kruisje

10.00u. 11.10u. 13.00u. 14.10u. 13-15u.
boccia
boogschieten
dans
badminton
gym
voetbal
circus Circolito
torbal
wandelen
ponyrijden

Ik heb een  o verstandelijke o fysieke handicap (*)
 o rolstoel o eigen begeleider
 o ASS

Heeft bezwaar dat er foto’s genomen worden voor 
sportpromotionele doeleinden: o ja
 o neen (*)

o Ik ga akkoord dat mijn persoonsgegevens in het databestand 
van het Gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver worden 
opgenomen. 

(*) aanduiden wat voor je past

 Handtekening  
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Info

Sportdienst Sint-Katelijne-Waver
T 015 30 50 56
leen.meysmans@skw.be

Sport Vlaanderen
Inge Ruts
GSM 0474 74 05 12
inge.ruts@sport.vlaanderen
 
Veerle Van Deun
GSM 0470 22 89 71
veerle.vandeun@sport.vlaanderen


