
Meer informatie of inschrijven:
https://www.dehaamen.nl/activiteiten/honkbal-voor-mensen-met-een-visuele-beperking-23-10-2021

Kom kennis maken 
met Beep Baseball, 

honkbal voor blinden 
en slechtzienden!

Sportlandgoed De Haamen
De Haamen 1
6190 AB Beek

11:00 - 16:00 uur

Gratis!
Helemaal

Schrijf 23 oktober maar alvast in je agenda, dan zal er namelijk een te gekke activiteit 
plaatsvinden. Deze staat geheel in teken van Beep Baseball! Twee Italiaanse coaches 
komen naar Nederland om jullie in samenwerking met de lokale honk- en softbalclubs, 
HSV de Cheetahs en Sittard-Condors kennis te laten maken met deze unieke sport.  

Omdat we graag willen dat iedereen de kans heeft om mee te doen, hebben wij vervoer 
vanuit opstapplekken door heel Limburg (ook bij stations) geregeld,  

informeer naar de mogelijkheden.  
Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd!  

Deze sportdag is een initiatief van Koninklijke Visio en  
Iedereen Kan Sporten Westelijke-Mijnstreek.

Scan hier

Zaterdag 
23 oktober 2021
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Deelname is gratis, inschrijven is verplicht.

Iedereen met een visuele beperking, ouder dan 6 jaar kan 
zich inschrijven via de link op de voorpagina van de folder. 
Let op, deze dag is niet geschikt voor mensen die gebruik 
maken van een rolstoel of looprek.

Inschrijven kan tot en met zondag 26 september.

Je schrijft  je in voor de hele dag. Afmelden dient minimaal 
24 uur van te voren te gebeuren.

Diverse opstapplekken door heel Limburg. De 
opstapplekken worden op basis van de inschrijvingen 
strategisch bepaald.  Vervoer is gratis voor de deelnemer.

Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.

Deelnemers zorgen zelf voor de juiste (sport)kleding.

De activiteit wordt begeleid door professionals.

Deelname is geheel op eigen risico. De organisatie is niet 
aansprakelijk voor eventueel letsel, schade of verlies van 
eigendommen.

Er kunnen fotoʼs en/of videoʼs gemaakt worden voor 
promotionele doeleinden.

Wijzigingen in programma en tijden voorbehouden (mede 
afhankelijk van de dan geldende COVID-19 maatregelen).

Alleen bij voldoende aanmeldingen kan de activiteit 
doorgaan.
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