
OPENING ZUMBA 
(for Wheelzzz) door Priska. 
Bouw jij een feestje tijdens 

deze zumbales?

VITALITY CLUB 
Sportles voor iedereen door 
de buurtsportcoaches van 

Eindhoven Sport.

VITALITY CLUB 
Sportles voor iedereen door 
de buurtsportcoaches van 

Eindhoven Sport.

ROLSTOEL 
 EXPERIENCE

Rolstoelparcours. Welke 
drempels kom je tegen?

ALL SPORTS 
Doe mee met een toffe  

sport- en spelactiviteit voor 
kids en jeugd.
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ROLSTOEL 
 EXPERIENCE

Rolstoelparcours. Welke 
drempels kom je tegen?

CHALLENGE 
Laat je coolste sporttruc 

zien aan Nasser El Jackson 
en maak kans op een prijs.

ONDUIDELIJK 
– waarschijnlijk 4 

aanbieders

PODIUM
(plein bij McDonalds)

10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 

RONDOM PODIUM
(plein bij McDonalds)

INNOVATION AREA
(winkelstraten WoensXL)

INFORMATIEMARKT 
(winkelstraten WoensXL)

NOVASPORTS       
Doe mee met stoepranden op een draagbare stoeprand.   

EMBEDDED FITNESS
Probeer reactie-versnellende bokspalen met Smartclips.

PICCO
Ontdek de outdoor gameconsole! Ervaar het interactieve van gamen gecombineerd met het avontuurlijke van buiten spelen.

MAGIC TRAILZ 
Deze digitale familiespeurtocht is een interactieve augmented reality speurroute die gelopen kan worden met een applicatie.

KLIMMEN 
Durf jij het aan om naar de top te klimmen op de klimtoren van Neoliet?

BOWLEN
Gooi een strike of spare op de echte bowlingbaan van de Eindhovense Bowling Vereniging.

BADMINTON
Kun jij een potje badminton winnen bij BC Eindhoven? Ook geschikt voor mensen met Parkinson.

SPRINGKUSSEN

FITTESTEN EN LEEF FIT PROGRAMMA
Laat een lichaams samenstellingsmeting doen door Happy Bodies of krijg informatie over het Leef Fit programma voor mensen met en na kanker van Inloophuis de Eik.

VOLWASSENENFONDS SPORT & CULTUUR EN STICHTING LEERGELD 
De mogelijkheid om een aanvraag te doen bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur en Stichting Leergeld.

GRATIS SPORTADVIES
Een sportregisseur van Eindhoven Sport helpt je met je sportvraag.

AIRBIKE CHALLENGE
Doe jij mee met de Airbike challenge van Crossfit YouAct?

UNIEK SPORTEN UITLEEN
Kom verschillende sport hulpmiddelen uitproberen bij de Uniek Sporten Uitleen.
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Eindhoven

FESTIVAL
17 SEPTEMBER BIJ WOENSXL

SPORT

Eindhoven Sport Festival bij woensxl
Ben jij erbij op 17 september?

Ontdek wat er allemaal mogelijk is in Eindhoven op sportgebied. 
Kom naar de eerste editie van het Eindhoven Sport Festival, op 17 
september in winkelcentrum WoensXL. Klim naar de top van de 
klimtoren, test je stoeprand-skills, probeer te bewegen in een rol-
stoel of doe mee aan een potje badminton. Ook kun je innovatieve 
sportieve ontwikkelingen ontdekken, zoals de reactie-verhogende 
bokspaal en de digitale familiespeurtocht. Zie je door de bomen het 
bos niet meer? Vraag dan persoonlijk sportadvies aan een sportre-
gisseur. Alle activiteiten vinden plaats tussen 10.00 en 15.00 uur.  

SHOW JE COOLSTE SPORTTRUC
Om 13.30 uur is er de ‘jouw-vetste-sporttruc-challenge’. Hier kun je je 
beste sporttruc laten zien aan wereldkampioen groundmoves en straat-
voetballer Nasser El Jackson. Hij is aanwezig om je truc te bekijken 
en beoordelen. Wie weet sleep jij een prijs in de wacht of scoor je een 
handtekening.

NOG MEER PRIJZEN
In de ‘winning mood’? Ook bij diverse standjes op het Eindhoven sport 
Festival maak je kans op prijzen. Beschikbaar gesteld door de  
Winkeliersvereniging van WoensXL. Wat je precies kunt winnen, houden 
we nog even geheim, maar we kunnen je wel alvast verklappen dat de 
prijzen met sport te maken hebben. Kom je langs?

VOLWASSENENFONDS SPORT & CULTUUR EN STICHTING LEERGELD
Wil je graag sporten en weet je wat je wilt doen, maar lukt het je niet 
om het geld hiervoor bij elkaar te krijgen? Dan kom je misschien in 
aanmerking voor financiële ondersteuning. Tijdens het Eindhoven Sport 
Festival kun je meer hierover te weten komen. Ook kan je hulp krijgen bij 
het aanvragen van steun bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur of 
Stichting Leergeld. Want sport is voor iedereen.
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