Activiteiten voor personen met bijzondere noden
Voor een nog breder aanbod van activiteiten raden we u aan om ook eens een kijkje te
nemen bij de andere activiteitengroepen op onze website www.dedielis.be
Snoezelen, trillen, genieten, beleven in Sens City
Dienstencentrum St.-Oda in Overpelt stelt haar
snoezelruimte, trilvloer, luchtkussen, loungeruime,
waterbed, etc. ter beschikking voor externe groepen.
Reservatie en prijzen: www.senscity.be
Eropuit met paard en koets of huifkar
Een ritje door de bossen van Hamont-Achel of naar een
bezienswaardigheid die men zelf verkiest? De huifkar of
koets brengt je vanaf De Dielis naar waar je wenst, onder
het ritmisch getrappel van paardenhoeven.
Reservatie en prijzen: www.deachelsekoetsier.be
Elektrisch aangedreven rolstoelfietsen
Bij de Rode Kruis uitleendienst kan je twee elektrisch
aangedreven rolstoelfietsen huren voor een ontspannen
fietstochtje doorheen de groene omgeving.
Informatie: zie bij ‘zorg’ – Aangepast materiaal
Zie, ruik, hoor, voel en proef de boerderij
Aai de kalfjes, borstel de pony, voeder de dieren, knuffel de
konijntjes, proef van vers gemolken melk en geniet van de
huifkartocht. Rolstoeltoegankelijke boerderij met
activiteiten op maat voor personen met een beperking.
Reservatie en prijzen: www.farmfun.be
Wellness en massage in het vakantieverblijf
Een gespecialiseerde schoonheidsspecialiste komt de
gasten verwennen met een hand-, voet-, benen-, rug/nekof gezichtsmassage, gelaatsverzorging, manicure, etc.
Reservatie en prijzen: marietdreesen@gmail.com

Met de trein door Hamont-Achel
Het toeristentreintje komt je oppikken aan het
vakantieverblijf en rijdt langs de mooiste plekjes of brengt je
naar een zelfgekozen locatie.
Reservatie en prijzen: marc.schuurmans@gmail.com
Toegankelijk zwembad en wellness
Zwembadcomplex Dommelslag biedt tal van faciliteiten voor
personen met een beperking. Een lift, badlift, toegankelijke
wellness,… en op aanvraag assistentie is aanwezig.
Begeleiders gratis bij vermelding van ‘De Dielis’!
Reservatie en prijzen: www.sr-dommelslag.be
Laat je intrigeren door het Kankenbos
Ervaar de geluiden van de unieke klankkunstwerken in het
Dommelhof-bos. Meer dan de helft van de route is
rolstoeltoegankelijk. Te bezoeken met of zonder gids.
Reservatie en prijzen: www.musica.be
In je rolstoel alleen of samen varen
Vzw Grazy-idee maakt varen in je rolstoel op het Zilvermeer
mogelijk. Je kan kiezen voor een één- of tweepersoons
rolstoelboot om zelf te besturen of een watertrein voor de
ganse leefgroep. Een unieke ervaring aan een zeer
democratische prijs!
Reservatie en prijzen: crazyideevzw@yahoo.com
Magisch Toverland
Uitermate kindvriendelijk en rolstoeltoegankelijk pretpark
voor een ganse dag avontuur en plezier. Ook bij slecht weer
de ideale uitstap vanwege de twee grote attractiehallen.
Reservatie en prijzen: www.toverland.com

Geanimeerde stadsrondleiding met gespecialiseerde gids
Ria Hermans, gebrevetteerd stadsgids van Hamont-Achel,
heeft zich gespecialiseerd in rondleidingen voor personen met
een mentale beperking en families met jonge kinderen. Geniet
van deze geanimeerde kennismaking met Hamont.
Reservatie: hermans.ria@hotmail.com of +32-470/12.28.14
Rolstoepad: Prikkel je zintuigen in het zintuigenpark
Het zintuigenpark Weert (3,4 km) is een gratis
rolstoeltoegankelijke wandeling die je leidt langs 6 speelse
natuurbeleefplekken waar telkens één zintuig centraal staat.
Startpunt: De ijzeren man (Weert)
Informatie: www.zintuigenparkweert.nl
Rolstoelpad: Ontdek de vennen en heide in ‘de Plaetse’
Doorheen het grootste ven van Nederland, tussen grazende
schapen, heide en bos ligt een rolstoelpad genaamd ‘de
Plaetse’. Het pad eindigd bij ‘t Heidecafe met invalidentoilet.
Startpunt: Schaapskooi ‘De Plaetse’ (Heeze-Leende)
Informatie: www.staatsbosbeheer.nl
Snoezelen met bijzondere dieren
Op aanvraag komt Mark Peeters naar De Dielis met tamme
en knuffelgrage in- en uitheemse dieren, zoals een fret,
stinkdier, beverrat, slang, reuze schildpad, enz. Een
topactiviteit!
Reservatie: vud@dieren-zorg.com of 0031-610146198
Dieren spotten in het papegaaienpark
Zoo Veldhoven, ook wel het Papegaaienpark genoemd, is
een toegankelijke, betaalbare en sympathieke dierentuin net
over de grens in Nederland. Voor andere zoo’s zie bij
‘kinderen zijn eventjes de baas’.
Informatie: www.papegaaienpark.nl

Unieke ervaring, rolstoel klimbos voor durvers
Ervaar in het klimbos het rolstoelvriendelijke parcour op
een hoogte van 5m. Overwin diverse hindernissen tussen de
boomtoppen en zweef als afsluiting via een tokkelbaan van
35m hoogte naar beneden.
Informatie: www.klimavonturenbos.nl
Rolstoelvriendelijke speeltuin
Volledig omheinde en verkeersvrije speeltuin met speciaal
aangepaste speeltuigen voor alle leeftijden. Elke dag open,
gezellig terras en gratis toegang.
Informatie: www.pelterke.be
Snoezelmobiel aan huis
Vzw Casa Magnolia heeft een omgebouwde ziekenwagen
met een laadruimte die volledig is ingericht met
snoezelmateriaal en verplaatsen zich naar ons
vakantieverblijf op eenvoudige aanvraag.
Informatie: www.snoezelmobiel.be

