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SPORTMARKT MEIVELD
ZATERDAG 21 SEPTEMBER

P WAAR GA JIJ VANDAAG ALLEMAAL AAN MEEDOEN?
OPENING SPORTMARKT
CITYCENTRUM (MEIVELD) Z/ ZA 21/09/19 Z/ 12.00 - 16.00
Sportmarkt met demonstraties, clinics, wedstrijden en informatiestands van meer dan 45 sportverenigingen.

» UITNODIGING VOOR ALLE VELDHOVENAREN 
OM TE GAAN SPORTEN!
Van vrijdag 20 tot en met zaterdag 29 september 2Qt9 is net 
'Veldliovense Sportweek'. Sportverenigingen, scholen, gemeente 
en andere aanbieders van sport en bewegen in veldhoven organiseren 
dan sportieve activiteiten, Zo kan iedereen ontdekken hoe leuķ, 
gezond en vooral gezellig bet is om te sporten. Diverse sport- 
tisren[gingen openen speciaal hun deuren met diverse GRATIS 
ken nismak ingsactivitei ten.

» MEER INFORMATIE
Het voornaamste doel van Veldhovense Sportweek is het stimuleren 
van mensen om meer te gaan sporten en bewegen. Dit evenement 
past goed binnen het sportbeleid 'Veldhoven Beweegt!'

Meer weten?
Stuur een e-mail naar lnfo(®bredeschooiveidhoven.nl
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Kíjk voor het volledige programma op: 
www.brcdeschoolveldhoven.nl

AANGEPAST SPORTEN
SPORTEN EN BEWEGEN MET EEN BEPERKING
Regionale samenwerking aangepast sporten, ook Veldhoven doet meel
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Sporl en bewegen is belangrijk voor iedereen, ook voor mensen met 
een beperking. |n de praktijk blijkt echter dal bíj deze doelgroep de 
sportparlicípatie nog steeds vei achter bļíĵft Regionale samenwerking 

maakt hel mogelijk om op lokaal niveau potentiële sporters bett-i bij 
te staan in hun zoektocht naar een passende sport.

fiiel weten waar je kunt sponen. blijkt één van de belangrijkste 
redenen te zijn waarom mensen met een beperking niei sporten. 
Daarom is het belangrijk om de communicatie verder te verbeteren!

» UNIEK SPORTEN
Regionale samenwerking'Brabant Zuid'wil de sport- en beweegdeel 
name var. mensen meteen beperking structureel verhogen. Het doel is 
dat zij een passend sport- en beweegaanbod dichtbij huis kunnen vinden. 
Viadeappüniek Sporten of via www.uniekspûrten.nl kan gezocht 
worden naar het sport- en beweegaanboa in de eigen gemeente.

» SAMENWERKING
Ook veldhoven neemt deel aan de regionale samenwerking. 
Sportwethouder Daan de Kon is enthousiast over hei initiatief waar
door iedereen een geschikte vorm van sport of bewegen kan vrnden. 
'Veldhoven is actief bezig om Veldhovenaren in beweging te krijgen 
en te houden. Niet aileen voor onze jeugd, maar voor aľe leeftijden.
Ūns 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 beweegaanbed dichterbij"

Meer weten?
Bezoek www.unieksporten.nl of download de app Uniek 
Sporten jn de Appstore of Google ľ-Tay of neem contact op 
met Roy Frederŕks, sportcoärdinator van gemeente Veldhoven 
via royfrederiksĘûbredeschoolve ldhoven.nl.
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Meer dan 45 sportverenigingen in Veldhoven heten 
u weikom voor een open training of activiteit!

WAAR ZIE JIJ JEZELF DEZE WEEK SPORTEN?CITYCENTRUM (MEIVELD) 
21/09/19 12.00 - 16.0Û

WAT IS ER TE DOEN? 20 - 29 SEPTEMBERVELDHOVENSE

DEELNEMER

naam;

achternaam:________

telefoon:.

e-maíi:

OPENING SPORTMARKT
I

CITYCENTRUM (MEIVELD)
ZA 21/09/19 Z/12.00 - 16.00

GRATIS
DEELNAME

- .

Veldhoven

SporMnaiki rmíî drim ernst ra ties, 
clinics, weds ti 'jden en informatiestands 

vsn meer can 45 spon verenigingen.

STEMPELKAART
Met de/tì kaart kun jñ stempels verzamelen bij de sportmarkt van de veidhovense 
Sportweek op zaterdag 21 september 20Ï9 ín Veldhoven. Heb jij minimaal 20 stempels 

ŭpdttii kaan, dun wordt dil beloond met een leuk presentje. D\t is op te halen bij de 

marktkraam van Inters port Van den Broek.

' WORP JU DE SPORTIEFST! DEELNEMER VAN DE SPORTMARKT IN VELDHOVEN?
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