
Buiten sporten met de groep
Vind jij geen aansluiting bij het reguliere aanbod 

of heb je een verstandelijke beperking?
Meer informatie en aanmelden:

www.sport-z.org/sportoutdoor

Wekelijks 

programma

SPORT & OUTDOOR

https://www.sport-z.org/sportoutdoor


Sporten in de buitenlucht
samen sporten maakt alles leuker

Sport & Outdoor
Bij het unieke sportprogramma Sport 
& Outdoor nemen onze ervaren 
sporttrainers Thomas en Jelle je mee 
naar Outdoorpark Alkmaar. Elke week 
staan er andere sporten en spelletjes op 
het programma.

Groepen
We sporten elke zaterdagochtend in 
twee groepen:
10.00-11.00 uur - Deelnemers die geen 
aansluiting vinden bij het reguliere 
aanbod (8-14 jr)
11.00-12.00 uur - Deelnemers met een 
verstandelijke beperking (8-26 jr).

Introductieles
De introductieperiode van 3 weken is 
een laagdrempelige manier om kennis te 
maken met de lessen, sporttrainers en 
medesporters. Na deze periode wordt 
er samen gekeken of deze activiteit wat 
voor je is en kan je het hele jaar door 
blijven sporten.  

Kosten: € 45,- (voor 10 weken, eerste 3  
 weken gratis)
 Je kunt ook met je AlkmaarPas- 
 tegoed betalen!

Aanmelden
Het sportprogramma vind wekelijks 
plaats en je kunt het hele jaar door 
instromen. Aanmelden kan via de website 
www.sport-z.org/sportoutdoor

Over Sport-Z
Sport-Z is een stichting die 
bouwt aan een samenleving 
waar iedereen aan mee kan 
doen, vooral voor hen voor wie 
dat niet vanzelfsprekend is. 
Eén van de projecten die helpt 
deze doelstelling te realiseren 
is Sport & Outdoor, waarbij 
jongeren die elders buiten 
de boot vallen óók wekelijks 
een eigen sportles en -groep 
hebben om naar uit te kijken.

Met onze kennis, kunde en
ervaring adviseren, stimuleren
en organiseren wij met en voor
iedereen die nét even anders
is of een extra steuntje in de
rug nodig heeft. Wij bieden
dat beetje extra en zetten
professionele trainers in
om sport- en zorgdoelen te
realiseren. Beweeg je met ons 
mee?

Meer informatie of aanmelden? 
sportoutdoor@sport-z.org | 06 25 32 62 88
www.sport-z.org/sportoutdoor
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