
De Kick-off van het Wijkjaarprogramma

Laat u verrassen door het diverse en brede 
aanbod van activiteiten voor de wijk!
Op zaterdag 25 mei kunt u kennis maken met allerlei activiteiten 
voor jong en oud uit de buurt van Het Sterrenpalet! U maakt 
kennis met sportieve, gezellige en informatieve activiteiten. 
Deze dag wordt georganiseerd door onderstaande partners. 

IEDEREEN is deze middag van harte welkom om een kijkje te 
nemen bij de Kick-off van het wijkjaarprogramma. Doe mee aan de 
verschillende activiteiten of moedig deelnemers juist aan. 
Daarnaast kun u elkaar ook ontmoeten in de schitterende 
schoolomgeving. Het programma is van  13.30 – 16.00 uur. Vanaf 
13.30 uur is de inloop bij Het Sterrenpalet met koffie, thee of wat 
anders! Om 13.45 uur wordt de middag officieel geopend. Vanaf 
14.00 uur kunt u vrij inlopen bij alle activiteiten. Neem ook 
buren, familie en vrienden mee!

Zaterdag
25 mei
Van 13:30 uur
tot 16:00 uur
Vanaf 13.30 uur staat de koffie, 
thee en fris met wat lekkers klaar!

UITNODIGING: Wijkstartdag Eibergen

ASV Eibergen Doe mee aan atletiekactiviteiten zoals de start van een hardloopwedstrijd!

Met o.a. de volgende activiteiten:

VV Boemerang Speel samen met VV Boemerang en je buurtgenoten volleybalwedstrijdjes!

De Weiden 
paardencoaching

De Weiden komt met een aantal pony’s naar Het Sterrenpalet! 
Kinderen kunnen oefeningen doen met de pony’s.

Praktijk
Earendil

Praktijk Earendil is deze dag aanwezig om u te informeren over de 
vele werkzaamheden van de praktijk. 

Estinea De mensen van Estinea helpen ons deze dag bij alle activiteiten. 

Muziekvereniging
Excelsior

De Notenbende komt namens Muziekvereniging Excelsior. Daarnaast 
verzorgen zij een aantal workshops.

FC Eibergen Kom voetballen samen met FC Eibergen! Dit kan van jong tot oud.

Muziek en KunstWijs Namens Muziek en KunstWijs is Sandra Legters aanwezig voor de
workshop ‘Bewegend Blikje maken’.

Welkoop Eibergen Samen met de Welkoop starten we een moestuin bij Het Sterrenpalet. 

Beweeg Wijs & 
Bewegend rekenen

Op het schoolplein zijn uiteraard Beweeg Wijs activiteiten te vinden!
Maak daarnaast kennis met Bewegend rekenen en de rekenpleinen.

Locatie:
IKC Het Sterrenpalet

Prins Bernhardstraat 6
Eibergen

(U kunt ook later instappen
 bij de activiteiten)


