
 Doe mee met de
 Workshop tafeltennis 

Datum:  
Tijdstip:  
Locatie:  
Doelgroep: 

Vrijdag 18 november
15.30 - 17.00 uur
Hoensbroek Adelante sporthal, wachtruimte 9
(ex)revalidanten, therapeuten,   
sportleraren en andere geïnteresseerden.



OVER ADELANTE
Adelante is een organisatie die ondersteuning biedt aan volwassenen en kinderen die te maken hebben met de gevolgen 
van een ziekte, aangeboren aandoening of ongeval. Ruim 1250 professionals, medewerkers en vrĳ willigers verlenen die 
zorg vanuit diverse locaties verspreid over heel Limburg, inclusief de poliklinieken van een aantal ziekenhuizen. Cliënten 
kunnen terecht voor medisch specialistische revalidatie, gehoor-, taal- en spraakproblemen, speciaal onderwĳ s, medische 
kindzorg, sport en arbeidsrevalidatie. Adelante richt zich niet op de beperking maar op de mogelĳ kheden om door te 
kunnen gaan. Ons motto: haal het beste uit jezelf! 

www.adelante-zorggroep.nl
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Doel:
Vrijblijvend en kosteloos kennismaken met tafeltennis. 

Organisatie: 
Het Sport- en Beweegloket van Adelante organiseert in samenwerking met de Nederlandse tafeltennisbond een 
workshop tafeltennis. De Tafeltennisbond is de overkoepelende organisatie voor tafeltennis in Nederland en is lid 
van sportkoepel NOC*NSF, de Europese Tafeltennis Unie (ETTU) en de Internationale Tafeltennis Federatie 
(ITTF). Tafeltennis is sinds 1988 een Olympische sport en ook onderdeel van de Paralympische Spelen.

Waarom tafeltennis:
Tafeltennis is een zeer toegankelijke racketsport, die door vrijwel iedereen beoefend kan worden. Materialen zijn 
tijdens de clinic aanwezig dus u hoeft alleen uzelf mee te nemen.

Aantrekkelijk aan het spel: 
• wie een beetje balgevoel heeft kan snel in het spel meekomen;
• het spel is zowel zittend als staand te beoefenen;
• door de lichte materialen en onderhandse slag makkelijker te hanteren met bijvoorbeeld schouderklachten;
• tafeltennis is geen ‘powergame’; mannen en vrouwen kunnen er even sterk in zijn
• zelfs op gevorderde leeftijd nog goed vol te houden
• Goede training voor de hand oog coördinatie en fijne motoriek

10.30-11.30 uur
10.30-11.30 uur

Doe mee en meld u aan voor 10 november. 
Let op: vol = vol!

Aanmelden doet u door een mailtje te sturen naar sportloket@adelante-zorggroep.nl
Of u meldt zich aan bij het Sport- en Beweegloket gelegen tussen wachtruimte 8 en 9. 
U kunt ook altijd vragen aan uw therapeut om u aan te melden. 

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,
Bo Kuijpers en Elien Heijen  

Inloopuren Sportloket:
Maandag:
Woensdag:
Donderdag: 14.00-15.00 uur

Tel.nr sportloket: 045-5282246
sportloket@adelante-zorggroep.nl

Doe mee 
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