
MOVE IT! XL 
Move it! XL staat voor tofsport op het hoogste niveau!  

In een schitterend kader kunnen deelnemers proeven van 

een gevarieerd sport- en beweegaanbod op maat van hun 

mogelijkheden en interesses. Ervaren lesgevers staan in 

voor de begeleiding van de verschillende activiteiten. 

 

 

   Woensdag 29 september 2021   

 De Nekker - Mechelen 

 

€ 8 p.p. 
 

begeleiders: gratis 
 

details op achterzijde 
 



 

 

 
     

                 Dagprogramma 

                 10u00-16u15: doorlopend initiaties. Elke groep heeft ’s middags een  
                 pauze van minstens 45 minuten. 

 

        Inschrijven: online           Alle voorinschrijvingen worden aangerekend  

         max. 20 deelnemers/groep (incl. begeleiding)   Aantal kan kosteloos gewijzigd worden t.e.m. 6 sept. 

         uiterlijk 6 september: 8 € p.p. (begeleiding gratis)  Aantal plaatsen per sessie is beperkt 

         7 sept. t.e.m. 20 sept.: 10 € p.p. (begeleiding gratis)  Plaatsen worden ingevuld o.b.v. datum inschrijving 

     

MOVE IT! XL 

Activiteitenaanbod  

Het volledige aanbod vind je terug op onze website. Hierbij telkens ook een indicatie van de intensiteitsgraad. 

Corona 

We kunnen er natuurlijk niet om heen, maar toch achten we het haalbaar om alle aanwezigen een aantrekkelijke sportdag aan te 
bieden binnen een veilig kader. Hiervoor nemen we o.a. volgende maatregelen: 

• Enkel bij sporten waarbij de onderlinge afstand kan gegarandeerd worden en er geen materiaal wordt doorgegeven (denk aan 
sporten als percussie, mountainbike, kajak, …) kunnen groepen worden samen genomen. Vandaar ook dat het maximum aantal 
deelnemers per groep werd opgetrokken naar 20, zodat er binnen de bubbel kan gesport worden. 

• Aan elke activiteit zal handgel voorzien worden voor deelnemers, begeleiders en lesgevers. Materiaal wordt tussen de sessies 
door ontsmet. 

• Verder gelden de algemene richtlijnen voor indoor sporten & horeca d.w.z. mondmaskerplicht in de sportaccommodatie  
(behalve tijdens het sporten). 

Samen met jullie proberen we onze ecologische voetafdruk te beperken. Daarom vragen we aan alle aanwezigen om een eigen 
drinkbus mee te brengen. Op verschillende plaatsen op het domein kan je gratis drinkbaar water tappen. 

 

Meer info & online inschrijven: www.parantee-psylos.be/activiteiten/move-it-xl-2021  

Contact: Thomas Botterman - 09 234 11 79 - thomas.botterman@parantee-psylos.be 


