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AANGEPA IN PARKSTAD

Chantal Bos, de regioconsulent Iedereen Kan Sporten Parkstad (en Westelijke
Mijnstreek) is het aanspreekpunt voor verenigingen, onderwijsinstellingen, en
organisaties over alles op het gebied van aangepast sporten. Ook individuele
vragen met betrekking tot sport- en beweegactiviteiten voor mensen met een
beperking kunnen gesteld worden aan de regioconsulent.
HEB JE EEN VRAAG OF WIL JE MEER INFORMATIE
OVER AANGEPAST SPORTEN?
Neem dan direct contact op met Chantal Bos.
CHANTAL BOS
Regioconsulente Iedereen Kan Sporten (IKS) Parkstad en Westelijke-Mijnstreek
De regioconsulent IKS biedt persoonlijke ondersteuning en bekijkt per
vraagstuk hoe ze de persoon, organisatie en/of vereniging kan ondersteunen.
T: 0651326763		
E: cbos@alcander.nl
FB: IKSParkstad 		
APP: Uniek sporten

www.iedereenkansporten-parkstad.nl

VOOR WIE IS
IEDEREEN KAN SPORTEN PARKSTAD?
IKS is er voor iedereen met een beperking. Het gaat hierbij om mensen
met een auditieve- (doof/slechthorend), lichamelijke-, verstandelijke-,
of visuele beperking (blind/slechtziend), niet aangeboren hersenletsel,
gedragsproblematiek en/of meervoudige beperking.

SPORT EN BEWEGEN IS
IETS VOOR IEDEREEN
Het is niet alleen leuk om te doen, maar het heeft ook een positieve
invloed op de gezondheid, daarnaast is het goed voor je zelfvertrouwen en
sociale contacten. Voor mensen met een beperking is het echter nog niet
vanzelfsprekend om dichtbij passend sport- en beweegaanbod te vinden.
Als je nog niet weet welke sport of activiteit het beste bij je past, helpt IKS
je naar de juiste match. Heb je al een leuke sportactiviteit gevonden, maar
heb je hulp nodig met het benaderen van de WMO, het regelen van vervoer
of heb je specifieke sporthulpmiddelen nodig? Neem dan contact op
met Chantal Bos, zij helpt jou hierbij, zodat ook jij kan sporten of bewegen!
IKS biedt gratis begeleiding tot over de drempel van de sportaanbieder.
Kijk eens op de app Uniek Sporten
voor sportaanbieders in Parkstad. Met de Uniek
Sporten app ben je altijd op de hoogte van
alles wat je op sportgebied wilt weten!
De app van Uniek Sporten bevat veel
informatie en mogelijkheden rondom
sporten en bewegen voor mensen met
een beperking!

MEER AANDACHT VOOR
AANGEPAST SPORTEN IN PARKSTAD
De gemeenten Landgraaf, Heerlen, Brunssum en Kerkrade werken
samen om het aanbod aan sport- en beweegactiviteiten voor
mensen met een beperking beter te laten aansluiten bij de vraag. Het
doel is om eventuele belemmeringen die deze doelgroep ervaart weg
te nemen en te zorgen dat iedereen de mogelijk heeft om te kunnen
sporten en bewegen.

SPORTLOKET ZUID
Ben je 18 jaar of jonger en woon je in Zuid-Limburg? Heb je een beperking
en kun je wat hulp gebruiken bij het vinden van een leuke sport? Samen met
jou en je ouders kijken we welke sportactiviteit het best bij je past en of er
een (geschikte) sportaanbieder is bij jou in de buurt. Wij ondersteunen en
begeleiden, indien nodig, zelfs op locatie.
www.iedereenkansporten-parkstad.nl/
sport-zoeken/

UITLEEN
SPORTHULPMIDDELEN
Ben je afhankelijk van een
sporthulpmiddel zoals een
sportrolstoel, handbike of racerunner
en wil je proberen welke sport en
hulpmiddel bij je past? Dan kun je
voor een maximale periode van 6
maanden gratis een sporthulpmiddel
uitproberen. Aanvragen kan via
www.unieksporten.nl/uitleen. Heb
je hierbij hulp nodig of loop je tijdens
of na deze periode tegen problemen
aan? Neem dan contact op met de
regioconsulent IKS.

