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Zeskamp met Radar
Bewonersinitiatief
Wooncomplex Grasbroek organiseert een zeskamp voor de
buurt tijdens de Prokkelweek
op zaterdag 6 juni op de velden van Sporting Heerlen
Prokkelen is een laagdrempelige
manier om te laten zien dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Dit kun je bereiken, niet
door te vertellen, maar door te
doen! Wooncomplex Grasbroek
van Radar organiseert tijdens de
landelijke Prokkelweek in het kader
van participatie in de wijk en om
elkaar beter te leren kennen een
zeskamp. Het sportieve evenement voor jong en
oud vindt plaats op zaterdag 6 juni op de velden
van Sporting Heerlen.
In wooncomplex Grasbroek wonen mensen met
een verstandelijke beperking zo zelfstandig mogelijk. Radar helpt cliënten in hun eigen kracht
te zetten en zoveel mogelijk te laten meedoen in
de samenleving en de buurt.
Iedereen, jong en oud, is op zaterdag 6 juni van
harte welkom van 11.00 tot 16.00 uur op de velden van Sporting Heerlen. Aansluitend is er een
barbecue bij wooncomplex Grasbroek gelegen
aan de John Flemingstraat 16 te Heerlen.
Een zeskamp houdt in dat er zes verschillende
leuke sportieve activiteiten worden georganiseerd die door de verschillende teams worden
doorlopen. Met activiteiten zoals zaklopen,
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eieren lopen, helmenrace, skilopen, hoefijzer
werpen, spijkerpoepen. De teams worden op
de dag zelf samengesteld zodat ieder team een
kans maakt om te winnen. Na afloop worden er
prijzen uitgedeeld voor de eerste, tweede en
derde plaats.
Alleen komen kijken is natuurlijk ook mogelijk.
In de kantine van de sportvelden kan men een
drankje nuttigen. Sponsoren of aanbieders van
leuke spellen kunnen zich ook bij de begeleiders
van Wooncomplex Grasbroek melden. Alle hulp
is welkom.
Inschrijven voor de Prokkelactiviteit kan bij
Wooncomplex Grasbroek:
Ines Apitius of Maggy Steijvers via mail: i.apitius@radar.org m.steijvers@radar.org of telefonisch 088-3505135.
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