
Uitnodiging: 
Kennismaking sportaanbod  
GBS Premium Sportschool Nuenen 

    Kom jij lekker sporten en 
bewegen op maat?   

Datum:  Woensdag 11 januari 2023 
Tijdstip: 17:00 - 18:00 uur 

Voor wie:  v.a. 12 jaar 

Locatie: Duivendijk 5C, 5672 AD Nuenen  

 

Eigen bijdrage:  € 2.50 p.p.  (Dit verrekenen wij 

wanneer er v.a. 18 januari structureel wordt deelgenomen) 

Hallo allemaal, 

Wij hebben heel goed nieuws! Na een hele mooie en positieve 

ervaring bij GBS Premium Sportsclub Nuenen tijdens de  

nationale sportweek,  slaan Stichting Meedoen Nuenen en GBS  

Nuenen de handen ineen.  

 

GBS premium sportsclub Nuenen gaat een warme,  

sportieve basis vormen voor onze deelnemers. De instructeur 

begeleidt zorgvuldig en met voldoende aandacht  de  

groepslessen. De training wordt op maat uitgevoerd in een 

kleinschalige, rustige en prikkelarme setting Bij elke les zal een 

vast gezicht van de stichting aanwezig zijn.  

 

Wil jij het nieuwe jaar sportief starten, kom dan gezellig kennis 

maken op woensdag 11 januari.  

 

Bij voldoende animo (minimaal 5 deelnemers) zijn onze 

deelnemers v.a. woensdag 18 januari  van 17:00 –18:00 

uur wekelijks welkom bij GBS Nuenen. Voor 5 euro per 

week kan er worden deelgenomen.  De stichting deelt mee 

in de kosten waardoor we het tarief laag kunnen houden.  

 

Team GBS premium sportsclub Nuenen en  

Meedoen Nuenen gaan met veel enthousiasme 

en plezier een mooie samenwerking tegemoet.  

 

 

 

 
 

Kom jij 11 januari kennis maken?  

Hoe kan ik mee doen?  
 

Aanmelden kan tot woensdag 4 januari a.s. door 
een mailtje te sturen naar:  
meedoennuenen@gmail.com. Vermeld hierin de 
antwoorden op de volgende vragen.  
 
1. Ik meld me aan voor de kennismaking op 11 Januari  
   JA/NEE 
 
2. Ik meld me aan voor de structurele lessen v.a. 18 
    Januari  JA/NEE 
 

We hebben plek voor 10 deelnemers. Bij meer 
aanmeldingen hanteren wij een wachtlijst.  

Mocht jij op een woensdag verhinderd zijn, kan er bij  
voldoende animo (min. 5 deelnemers) en een volle 

woensdag groep besloten worden op de maandag een 
nieuwe groep te starten.  Graag horen wij of daar  

interesse voor is.  

 

Op vrijdag 6 januari wordt er een appgroep  

aangemaakt waarin wij alle informatie zullen  

sturen.  

 

In de hoop jullie voldoende te hebben  

geïnformeerd. Bij vragen neem gerust contact met 

ons op.  

               

mailto:meedoennuenen@gmail.com

