Sportinstuif
Maak nu kennis met verschillende sporten en leuke spellen
bij jou in de buurt! Elke week organiseert Sportformule een
Sportinstuif voor basisschoolleerlingen van groep 3 t/m
8. Dit doen we samen met sportverenigingen, sportaanbieders, wijkteams, scholen, studenten, Lumens en Wij
Eindhoven.
Er is sprake van een vrije inloop dus je hoeft je niet aan te
melden en je kunt gerust later komen. Je betaalt ter plekke maar
€ 0,50 per keer. Elke maand verandert het aanbod en doe je mee
met andere sport- en spelactiviteiten. Vergeet je sportkleding of
makkelijk zittende kleding niet.
Feestelijke aftrap
De allereerste sportinstuif trappen we af met een feestje. Leef je
uit op de stormbaan, spring je suf op het springkussen of schud
je lichaam los op de muziek van de DJ. Natuurlijk zijn er ook
sport- en spelactiviteiten.
Meer infomatie
Wil je weten wat je deze maand gaat doen bij de Sportinstuif? En
wie de Sportinstuif coördineren? Bekijk de achterkant van deze
flyer of ga naar sportformule.nl/sportinstuif.
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Programma
Van 20 september t/m 6 oktober maak je kennis met:
voetbal, tennis, beachspelen, zeskampspelen en de
voorbereiding op de marathon van Eindhoven.
Sportpark Dommeldal (voetbalvereniging Gestel)
Elke dinsdag
20 en 27 september en 4 oktober van 15.00 tot 17.00 uur
Coördinator: Vincent van den Groenendaal
tel: 06 25 22 00 73
Sportcomplex Eindhoven-Noord
Elke woensdag
21 en 28 september en 5 oktober van 14.00 tot 16.00 uur
Verzamelen bij de sportvelden van korfbalvereniging DSC
Coördinator: Jasper van Hoof
tel: 06 11 90 38 46
Sportpark Strijp
Elke woensdag
21 en 28 september en 5 oktober van 14.00 tot 16.00 uur
Verzamelen bij de sportvelden van voetbalvereniging Brabantia
Coördinator: Jasper van Hoof
tel: 06 11 90 38 46
Sportpark ’t Bokt (Woensel-Noord)
Elke donderdag
22 en 29 september en 6 oktober van 15.00 tot 17.00 uur
Verzamelen bij de sportvelden van voetbalvereniging Unitas’59
Coördinator: Peter Snoek 		
tel: 06 31 49 43 13
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