
 
 
 
 
 
 
 

Activiteiten vrije besteding 

Activiteit Uitleg 

Sportloket U treft in de Adelantetas een folder van het sportloket. Mocht u na onze sport- en beweegdag nog vragen hebben rondom 
sport- en bewegen en/of niet weten welke beweging voor u geschikt is en waar u deze zou kunnen oppakken, raadpleeg dan 
deze folder en maak een afspraak bij het sportloket van Adelante. 

Functionele fitness Maak kennis met functioneel trainen d.m.v. onze nieuwe Keiser apparatuur dat werkt op luchtdruk! 

Aangepast fietsen Kennismaking met aangepaste vorm van fietsen en met de vereniging Adelante on Wheels 

Boogschieten Probeer uit of jij de concentratie hebt om een aantal pijlen weg te schieten naar een doel met behulp van een boog. 

Bubbles Zou u willen rollen, duiken, botsen of gewoon even uw energie kwijt willen, zonder u pijn te doen dan kunt u vandaag in een 
grote opblaasbare bal kruipen. 

Golf Ervaar hoe deze kleine, harde bal met een golfclub van de tee (afslagplaats) weggeslagen wordt in de richting een gemarkeerd 
punt (de hole). 

Aangepaste auto Ervaren om met aanpassingen te rijden in een auto incl. alle benodigde informatie betreffende vergoedingen, rijgeschiktheid, 
autoaanpassingen, enz.  

Jeu de boules DE ontspannen buitenactiviteit met metalen ballen, waarbij de nadruk ligt op behendigheid in plaats van fysieke kracht. 

Fitstroke Een circuittraining gericht op het functioneel bewegen. 

Klimmen Ben je benieuwd of je kunt (sport)-klimmen dan heb je nu de kans om dit uit te proberen op onze klimrots van 8 meter hoog! 

Stands Zoekt u specifieke informatie over een beweegactiviteit bij u in de buurt? 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Golfbal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Golfclub_(gereedschap)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tee_(golf)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hole_(golf)


Bezoek dan de aanwezige stands met het beweegaanbod van diverse streken van Limburg. 

Virtual reality - VR Bril Zet een Virtual Reality bril op en waan je de wereld van digitaal bewegen. 

Patiëntenverenigingen Patiëntenverenigingen zijn er voor en door patiënten. Ze geven voorlichting, bieden lotgenotencontact, behartigen belangen en 
organiseren activiteiten. Neem een kijkje bij de diverse stands. 

 


