Gratis proeftrainingen, demonstraties en informatiestands!

GRATIS
deelname

16 t/m 25 sep 2022

V ELDHOV EN

SPORT- EN
CULTUURMARKT
Za 17 sep 12.00 - 16.00 uur

www.bredeschoolveldhoven.nl

Sport -en cultuurmarkt
demonstraties, clinics, wedstrijden en informatiestands van meer dan 55 sport- en cultuuraanbieders

Zaterdag 17 september // Citycentrum Veldhoven // 12.00 - 16.00 uur
Uitnodiging voor alle Veldhovenaren
om actief bezig te zijn
Van vrijdag 16 tot en met zaterdag 25 september 2022 is het ‘Veldhovense
sport- en cultuurweek’. Sportverenigingen, culturele instellingen, scholen,
gemeente Veldhoven en andere aanbieders van sport- en cultuur in
Veldhoven organiseren dan activiteiten. Zo kan iedereen ontdekken
hoe leuk, gezond en vooral gezellig het is om te actief bezig te zijn.
Diverse sport- en cultuuraanbieders openen speciaal hun deuren met
diverse GRATIS kennismakingsactiviteiten.
Kijk voor het volledige programma op:
www.bredeschoolveldhoven.nl

Meer informatie
Het voornaamste doel van de sport- en cultuurweek is het
stimuleren van mensen om actief bezig te zijn, en het lokaal
sport- en cultuuraanbod te promoten. Dit evenement past goed
binnen het sportbeleid ‘Veldhoven Beweegt!’
Meer weten?
Stuur een e-mail naar info@bredeschoolveldhoven.nl
De Veldhovense sport- en cultuurweek is een samwerking tussen gemeente Veldhoven,
Bredeschool Veldhoven, Cordaad Welzijn, diverse sportverenigingen, culturele
instellingen en Intersport Van den Broek.

Aangepast sporten
Sporten en bewegen met een beperking
Regionale samenwerking aangepast sporten, ook Veldhoven doet mee!
Sport en bewegen is belangrijk voor iedereen, ook voor mensen met een
beperking. In de praktijk blijkt echter dat bij deze doelgroep de sportparticipatie nog steeds ver achter blijft. Regionale samenwerking maakt
het mogelijk om op lokaal niveau potentiële sporters beter bij te staan in
hun zoektocht naar een passende sport.
Niet weten waar je kunt sporten, blijkt één van de belangrijkste redenen
te zijn waarom mensen met een beperking niet sporten. Daarom is het
belangrijk om de communicatie verder te verbeteren!

Uniek Sporten
Regionale samenwerking ’Brabant Zuid’ wil de sport- en beweegdeelname
van mensen met een beperking structureel verhogen. Het doel is dat zij een
passend sport- en beweegaanbod dichtbij huis kunnen vinden. Via de app
Uniek Sporten of via www.unieksporten.nl kan gezocht worden naar het
sport- en beweegaanbod in de eigen gemeente.

GRATIS
deelname

Samenwerking
Ook Veldhoven neemt deel aan de regionale samenwerking. Sportwethouder
Thomas Broekhoven is enthousiast over het initiatief waardoor iedereen een
geschikte vorm van sport of bewegen kan vinden. “Veldhoven is actief bezig
om Veldhovenaren in beweging te krijgen en te houden. Niet alleen voor onze
jeugd, maar voor alle leeftijden. Ons rijke verenigingsleven maar ook de
openbare ruimte biedt volop gelegenheid om individueel of met elkaar te
bewegen. Hiermee dragen we bij aan een gezonde omgeving, en aan een
gezonde leefstijl. Ook voor inwoners voor wie sporten en bewegen geen
vanzelfsprekendheid is, brengt Uniek sporten het sport- en beweegaanbod
dichterbij”
Meer weten?
Bezoek www.unieksporten.nl of download de app Uniek
Sporten in de Appstore of Google Play of neem contact op
met Roy Frederiks, sportcoördinator van gemeente Veldhoven
via royfrederiks@bredeschoolveldhoven.nl.

De provincie Noord-Brabant en de samenwerkende gemeenten Cranendonck,
De Kempen, Eindhoven, Geldrop, Heeze-Leende, Oirschot, Someren, Valkenswaard,
Veldhoven en Waalre maken de regionale samenwerking mogelijk.

www.bredeschoolveldhoven.nl

Deelnemende verenigingen
kijk voor de contactgegevens op www.bredeschoolveldhoven.nl
Waar zie jij jezelf deze weken een GRATIS actititieit volgen?
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Harmonie L’Union
Fraternelle

Amjoy Tennis

Cardo Dance
Department

Badmintonclub BC
de Kempen

Atelier de Kunsthut

Aikido school Ando

info@atelierdekunsthut.nl
--> Kunstworkshops

trainers@aikido-ando.nl
--> Zelfverdediging

secretariaat@lunionfraternelle.nl

info@amjoytennis.com
--> Tennis

info@cardodance.nl
--> Dansen

bc.dekempen@gmail.com
--> Badminton

GV Voorwaarts

Sportstuif Sportieve
Kinderopvang

Scouting Sint
Stanislaus Kostka

Fysiotherapie de Ligt

Rood Wit Veldhoven

SV Marvilde

info@sportstuif.nl
--> Sport BSO

secretaris@scoutingssk.nl
--> Scouting

info@fysiotherapiedeligt.nl
--> Fysiofitness

roodwitvaz@gmail.com
--> Voetbal

peter.janssens@gmail.com
--> Voetbal

The Padellers

KoryoSports

All In

SDO Korfbal

veldhoven@thepadellers.nl
--> Padel

koryosports@gmail.coml
--> Zelfverdediging

Tafeltennisvereniging
Veldhoven
secretaris@ttvv.nl
--> Tafeltennis

tc@allinveldhoven.com
--> Honk -en softbal

jtc@sdo-korfbal.nl
--> Korfbal

David Lloyd
Eindhoven

lion.vangerven@davidlloyd.nl
--> Sportschool

City Sport Veldhoven

DéDé Dance

Shizen Hontai

VLTC

angela@citysportveldhoven.nl
--> Zwemmen

info@dededance.nl
--> Dansen

Nummereen
Kinderopvang

sportcoach@nummereen.com
--> Sport BSO

Michiel@shizenhontai.nl
--> Zelfverdediging

sander@yousportstennis.nl
--> Tennis

Anytime Fitness
Veldhoven

veldhoven@anytimefitness.nl
--> Sportschool

Hockeyclub VMHC
Basko

Dameskorfbalvereniging BIO

Achilles 85

V.Z.V Njord onderwaterhockey

Sportcentrum Cardo

Bredeschool Veldhoven

administratie@cardo.nl
--> Sportschool

info@bredeschoolveldhoven.nl
--> Sport- en cultuuractiviteiten

patty@gvvoorwaarts.nl
--> Turnen

jjc@vmhcbasko.nl
--> Hockey

secretariaat@biokorfbal.nl
--> Korfbal

Achiles95@handbal.nl
--> Dansen

owh@vzvnjord.nl
--> Dansen

MELD JE ‘SPORTER’
VANAF 17 SEPTEMBER

AAN VOOR HET

Op vrijdag 20 januari 2023 vindt weer een nieuwe editie van het Sportgala Veldhoven plaats.
Sporters nomineren kan vanaf 17 september 2022 tot en met 6 november 2022.

VELDHOVEN 2022!

Dus meld Veldhovense sporters, die volgens jou de titel ‘Sporttalent’, ‘Sportman’, ‘Sportvrouw’
of ‘Sportploeg’ verdienen, aan via onze website www.sportgala-veldhoven.nl en like ons op facebook!

SPORTGALA

www.bredeschoolveldhoven.nl

Demonstraties, clinics, wedstrijden en informatiestands!
Wat is er te doen?
Meer dan 50 sport- en cultuuraanbieders
in Veldhoven heten u welkom voor een open
training of activiteit!
Sport en cultuurmarkt

GRATIS
deelname

16 t/m 25 sep 2022

Citycentrum (Meiveld)
Zaterdag 17 september
12.00 - 16.00 uur

Deelnemer:
naam:

V ELDHOV EN

achternaam:
telefoon:
e-mail:

SPORT- EN
CULTUURMARKT

Za 17 sep 12.00 - 16.00 uur

Stempelkaart
Met deze kaart kun je stempels verzamelen bij de sport- en cultuurmarkt
van de Veldhovense sport- en cultuurweek op zaterdag 17 september 2022
in Veldhoven. Heb jij minimaal 30 stempels op deze kaart, dan wordt dit
beloond met een leuk presentje. Dit is op te halen bij de marktkraam van
Intersport Van den Broek.
Word jij de beste deelnemer van de sport- en cultuurmarkt in Veldhoven?
Stempels zijn te verdienen bij elke kraam/vereniging. Bij de ene kraam
moet je actief deelnemen en bij andere kijk je naar een demonstratie.
Vraag bij elke kraam hoe je zo’n stempel kunt verdienen!
Onder de deelnemers met een volle stempelkaart verloten we drie extra
prijzen. Intersport Van den Broek stelt deze prijzen beschikbaar t.w.v. € 25,00.
Winnaars worden binnen maximaal 2 weken telefonisch op de hoogte gesteld.
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