
Vindt uw kind het prettig om te sporten in een kleine 
groep, heeft hij/zij net wat meer aandacht nodig, is de 
stap naar een sportvereniging (nog) te groot? 

Onze ervaren sportpedagogen Eline Veder en Pien ten Wolde bieden een 
aangepast sportaanbod aan om uw kind (weer) met plezier te laten sporten. 

Tijdens de sportmix lessen staat plezier in sporten bovenaan! Daarnaast staan de 
volgende doelen centraal:                                                                                                                                  
-  vertrouwen en zelfstandigheid vergroten                                                           -  
bewegingsvaardigheden in stapjes leren                                                                           
-  sporten in een kleine overzichtelijke groep                                                                         
-  met elkaar leren sporten.                                                                                              
-  deelname aan proeftrainingen bij een vereniging                                                    
-  gedragsregels leren in de sport                                                                                

Er is een rustplek waar uw kind tijdens de les van gebruik kan maken    
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Sportmix            
Voor wie? 
Voor kinderen tussen de 
7-12 jaar die het prettig 
vinden om in een klein 
groepje (maximaal 8 
kinderen) te sporten en het 
vertrouwen in zichzelf weer 
leren terugvinden.                          

Overstap naar een 
reguliere 
sportvereniging 
Sportmix stimuleert de 
overstap naar de reguliere 
sportverenigingen voor uw 
kind. Regelmatig geven 
trainers van 
sportverenigingen clinics 
tijdens de Sportmix. Zo 
maakt uw kind 
laagdrempelig kennis met 
verschillende 
sportaanbidders en 
oriënteert uw kind zich zo 
breed mogelijk om de 
mogelijkheden in Houten. 

Pien en Eline begeleiden de 
overstap naar een 
vereniging. Ze hebben niet 
alleen oog voor uw kind, 

maar adviseren ook de 
trainers van de 
desbetreffende 
vereniging in de 
omgang met uw kind.

KIND STAAT 
CENTRAAL
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DUIDELIJKE 

LESOPBOUW EN 
STRUCTUUR
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GROTE VARIATIE AAN 

SPORTEN
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Houte
n

Plezier in bewegen



Interesse? 
Neem gerust contact op en mail met:                                                                                 
Pien ten Wolde                                                                   
Telefoon 06-17135696                                                       
Email: sportmixhouten@hotmail.com.  Of 
kijk voor meer informatie op 
www.sportpunthouten.nl 

Na aanmelding vindt er een intakegesprek plaats om 
zo de behoeften van uw kind te kunnen afstemmen. 

Gezamenlijk initiatief 

Sportmix  is een gezamenlijk initiatief van 
Gemeente Houten, Sportpunt Houten,         
Eline Veder & Pien ten Wolde
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HOUTEN 2021-2022

Waar en Wanneer? 
Wanneer  Elke donderdag van 15.45-16.30 
Start   23 september 2021 
Gymzaal  Gymzaal de Vlinder 
Adres   Bloesemtuin 17 Houten 
Kosten  €125,- voor 25 lessen. 
Opmerkingen Bij mooi weer sporten we tot de herfstvakantie en na de meivakantie buiten.

Wie zijn de trainers? 

Eline Veder (sportpedagoog en 
docent LO ) en Pien ten Wolde 
(sportpedagoog en 
jeugdhulpverlener) geven de 
lessen sportmix. 

Pien en Eline zijn gespecialiseerd 
in het maken van een passend 
sportaanbod voor ieder kind en 
voeren na aanmelding een 
intakegesprek met de ouders. Zij 
informeren u graag over de 
mogelijkheden.
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