
Nina v/d Ven (8)
Basisschool St. Lambertus, Vessem

Bij Click Sport word 
je sportief, dus geef 
je snel op!
Hobby’s: Buitenspelen en Click Sport

Doe mee met Click SportKies je eigensportpakket
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14 oktober  Handboogtoernooi 
Sportkalender Pagina 3

Click Sport 
en Click Cultuur samen!
zie pakket 4
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Voorwoord

Voor meer informatie over Click Sport kun je contact opnemen met:

                    Beste Kempische sportievelingen,

Zijn jullie allemaal goed uitgerust in de vakantie, zodat je het komende schooljaar weer 
lekker aan de slag kunt? Of ben je in de vakantie vooral bezig geweest met je hobby’s, 
zoals sporten, muziek maken, noem maar op? Jammer genoeg is een leuke hobby niet voor 
alle kinderen mogelijk. Of toch wel! Lees het de tekst hieronder maar eens goed door.

Stichting Leergeld kan misschien helpen... 

Sporten is winnen, maar soms ook verliezen. Trainen, doorzetten, 
samenwerken en natuurlijk ook plezier maken. Muziek maken is tellen, 
noten lezen en luisteren, maar je kunt ook samen spelen. Na veel 
doorzetten en oefenen krijg je prachtige klanken uit jullie instrumenten. 
Of toneelspelen, dat is pas gaaf! Je mag jezelf verkleden, een prinses of 
ridder spelen en samen spelen met andere kinderen. Je beleeft een verhaal net zo echt als 
bij het lezen van een boek! Heb jij misschien ook zo’n fijne hobby? 
Voor al die leuke en fijne dingen heb je geld nodig. Club geld, lesgeld of juist geld voor 
sportkleding, een uniform of een instrument. Meestal betalen jouw ouders die kosten. Maar 
er zijn ook ouders die dat geld niet hebben. Dan kan jouw vriendje niet mee naar voetbal, of 
jouw vriendinnetje niet mee naar toneel of dansen.
Jammer! Maar er is misschien een oplossing. Stichting Leergeld kan sommige ouders helpen, 
door voor jouw vriendje of vriendinnetje, tijdelijk, de voetbalspullen of de dansles te betalen. 
Hiervoor moeten deze ouders eerst naar de gemeente waarin ze wonen om informatie te 
krijgen over deze mogelijkheid tot ondersteuning. Als de gemeente hen niet kan helpen, 
kunnen deze ouders daarna bij Stichting Leergeld een hulpaanvraag indienen. 
Vind hierover meer informatie op de website van Stichting Leergeld: 
www.leergeldveldhovendekempen.nl. 

Vertel het je vrienden! 
Alle kinderen moeten mee kunnen doen en Stichting Leergeld helpt daarbij!
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14 oktober  Handboogtoernooi OBK (Groep 6-7-8) 

Sportpark Lemelvelden Hapert

16 oktober Kinderboekenweek activiteit 2015 

 Den Tref Hapert

Sem Kuijpers  (7)
Basisschool De Leilinde, Reusel 

Bij Click Sport kan ik 
lekker mijn energie kwijt!

Hobby’s: Voetbal 

Sportkalender

Prijsvraag
beeball  knuppel stoten 
catcher  out strike 
grandslam  pitcher thuisplaat 
handschoen  save veldpartij 
homerun  slagpartij wijd
honkman  squeeze

Streep alle woorden weg en maak 
van de overgebleven letters een zin.

Mail jouw zin naar 
fbijnen@kempenkind.nl 
en maak kans op 
een leuke prijs!

R N U R E M O H H O N K
E B T A Z L I S D E E N
H L H I E N K G D J I W
C L U O E N E K I R T S
T A I E U P I T C H E R
A B S P Q T R S O P O R
C E P T S A V E W T A A
V E L D P A R T I J S R
L B A G R A N D S L A M
S H A N D S C H O E N L
A L T A N E N S T E L E
A N M A G H O N K M A N

Inschrijfformulier uiterlijk 
inleveren op woensdag 
9 september in de 
Clickbox op je school.

www.facebook.com/Clicksportdekempen

Roy Vissers (Bladel) 
E-mail: rvissers@kempenkind.nl 
Telefoon: 06 51 64 48 71

Benthe Schoenmakers (Eersel) 
E-mail: bschoenmakers@kempenkind.nl 
Telefoon: 06 23 32 38 02 
 

Ilse Maas (Reusel-De Mierden) 
E-mail: imaas@kempenkind.nl 
Telefoon: 06 52 85 07 84 
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Met ingang van de eerste periode van het schooljaar 2015-2016 bedraagt 

deelname aan Click Sport €15,- per deelnemer voor de gehele periode van 

acht weken (m.u.v. pakket 3, zeven weken) . Let op, er is sprake van een lichte 

tariefverhoging. Het volledige bedrag moet contact en gepast worden voldaan 

tijdens de eerste Click Sport dag. Na aanmelding krijgt u geen bevestiging van 

ons, tenzij uw kind niet geplaatst kan worden. 

              

Pakket  1  Jeku Sportcourt (Herman Gorterlaan 4),    
  Bladel, maandag van 16:00 tot 17:00 uur
Data: 14, 21 en 28 september, 5, 12 en 19 oktober, 2 en 9 november

Sporten: Voetballen (i.s.m. VV Bladella), honkbal (i.s.m. De Meppers Eersel) 
en multibal/GTA III 
Begeleiding: Koen Wouters en Roy Vissers. Maximaal: 50 deelnemers

Pakket  2   Click TerSpegelt (Ingang Sterrenstrand:    
  Boksheidsedijk 30), Eersel, 
  maandag van 16:00 tot 17:00 uur 
Data: 14, 21 en 28 september, 5, 12 en 19 oktober, 2 en 9 november

Sporten gr. 3-4-5: Panna-voetbal, beachvolleybal, challenge parcours, air trampoline, 
waterrat, sterrenstrand, klimmen, doolhof, skim boarden, snorkelen, beeball 
(i.s.m. De Meppers Eersel), smokkel-sterrenstrand spel en speeltuin
Sporten gr. 6-7-8: Challenge parcours, tokkelbaan, bubbelbal, sterrenstrand, 
klimmen, skim boarden, doolhof, snorkelen, beeball (i.s.m. De Meppers 
Eersel), smokkel- sterrenstrand spel en speeltuin 
Begeleiding: Benthe Schoenmakers en John Castelijns. Maximaal: 70 deelnemers
* Let op: zwemdiploma A verplicht!    
* Neem voor de zekerheid altijd je zwemspullen mee i.v.m. slecht weer.

Pakket  3   Centrumveld, Reusel, 
  maandag van 16:00 tot 17:00 uur
Data: ** 21 en 28 september, 5, 12 en 19 oktober, 2 en 9 november 

Sporten: Hockey (i.s.m. HC Eersel), tennis (i.s.m. De Kempenhanen), 
buskruiten, sportieve speurtocht en slagbal 
Begeleiding: Ilse Maas. Maximaal: 35 deelnemers
** Let op! Dit pakket start één week later dan de andere pakketten en duurt dus maar 7 weken! 

Pakket  4    Verzamelen speelplaats Basisschool Het Palet, 
Hapert, dinsdag van 16:00 tot 17:00 uur

Data: 15, 22 en 29 september, 6, 13 en 20 oktober, 3 en 10 november

Sporten: Click Sport en Click Cultuur gaan in deze periode gezamenlijk één pakket 
aanbieden. Onderdelen in dit pakket zijn: Jong Nederland Hapert, honkbal techniek 
toepassen (i.s.m. De Meppers Eersel), cultuuractiviteiten en pleinactiviteiten 
Begeleiding: Sanne vd Wijst en Roy Vissers. Maximaal: 50 deelnemers

Pakket  5   Grasveld de Spil (achter het kerkhof), Vessem,   
  dinsdag van 16:00 tot 17:00 uur 
Data: 15, 22 en 29 september, 6, 13 en 20 oktober, 3 en 10 november
Sporten: Cricket, obstacle run, street basketbal, flag football, levend stratego, 
waterspelen, oriëntatie sport speurtocht en levend tafelvoetbal 
Begeleiding: Joris Klerks. Maximaal: 35 deelnemers

 

Pakket  6  Trapveldje Sportpark De Leeuwerik, Hooge Mierde,  
  dinsdag van 16:00 tot 17:00 uur
Data: 15, 22 en 29 september, 6, 13 en 20 oktober, 3 en 10 november 

Sporten:  Streetbasketbal (i.s.m. BC Bladel), You-Fo, hockey, discgolf 
en Kubb Viking 
Begeleiding: Koen Wouters. Maximaal: 35 deelnemers

Pakket  7 Jeku Sportcourt (Herman Gorterlaan 4), Bladel,   
  donderdag van 16:00 tot 17:00 uur 
Data: 17 en 24 september, 1, 8, 15 en 22 oktober, 5 en 12 november

Sporten: Voetballen (i.s.m. VV Bladella), honkbal (i.s.m. De Meppers Eersel) 
en multibal/GTA III
Begeleiding: Roy Vissers. Maximaal: 30 deelnemers

Pakket  8  Click TerSpegelt (Ingang Sterrenstrand:    
  Boksheidsedijk 30), Eersel, 
  maandag van 16:00 tot 17:00 uur
Data: 17 en 24 september, 1, 8, 15 en 22 oktober, 5 en 12 november

Sporten gr. 3-4-5: Panna-voetbal, beachvolleybal, challenge parcours, 
air trampoline, water- rat, sterrenstrand, klimmen, doolhof, skim boarden, 
snorkelen, beeball (i.s.m. Meppers), smokkel-sterrenstrand spel en speeltuin
Sporten gr. 6-7-8: Challenge parcours, tokkelbaan, bubbel bal, sterrenstrand, 
klimmen, skim boarden, doolhof, snorkelen, beeball (i.s.m. Meppers), 
smokkelsterrenstrand spel en speeltuin
Begeleiding: Benthe Schoenmakers, Anne Roos-Keeris & John Castelijns 
Maximaal: 90 deelnemers
* Let op: zwemdiploma A verplicht!    
* Neem voor de zekerheid altijd je zwemspullen mee i.v.m. slecht weer.

Pakket  9  Centrumveld, Reusel, donderdag van 
  16:00 tot 17:00 uur
Data: 17 en 24 september, 1, 8, 15 en 22 oktober, 5 en 12 november 

Sporten: Honkbal (i.s.m. De Meppers), beachvoet- en volleybal, 
vechtsporten, slagbal, sportieve speurtocht en vortex games 
Begeleiding: Ruben Keulers. Maximaal: 35 deelnemers
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Check ook onze Facebook pagina: 
www.facebook.com/Clicksportdekempen.

Ja! Ik doe mee met Click Sport!
Naam deelnemer: 
School:           Leeftijd:           Groep:
Straat + huisnummer:
Postcode en Woonplaats:
Telefoonnummer:                E-mail:

Welk Click-pakket  
kies je?:       

 1  2  3  4  5  6  7  8  9

De vergoeding bedraagt  € 15,- per deelnemer voor de gehele periode van acht weken. 
Het volledige bedrag moet contant en gepast worden voldaan tijdens de eerste Click Sportdag.

In geval van nood (ziekte of ongevallen) kunnen de volgende personen worden gebeld:

Naam:       Telefoon:

Relatie tot kind:                  Mobiel:

Huisarts:                    Telefoon:

Adres:                   Plaats:

Voorwaarden:
•    Bij het aanmelden van uw kind gaan wij ervan uit dat hij/zij acht keer aanwezig is. 

 Mocht uw kind ziek of verhinderd zijn, dan graag tijdig afmelden.

•  Na aanmelding krijgt u geen bevestiging van ons, tenzij uw kind niet geplaatst kan worden.

•   De verantwoordelijkheid voor het vervoer van en naar de accomodaties ligt bij u als 

ouder/verzorger.  

•  Deelname aan Click Sport is op eigen risico.

•   Bij verschillende activiteiten kan er beeldmateriaal worden gemaakt van uw kind. Door het 

aanmelden van uw kind, verklaart u geen bezwaar te hebben tegen publicatie van het materi-

aal in verschillende media, tenzij u dit schriftelijk kenbaar maakt voor de start van de periode.

Handtekening ouder/voogd:            Datum:  

Click Sport wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van Onderwijsstichting 

KempenKind en wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Eersel, gemeente Bladel, 

gemeente Reusel-De Mierden, Avanti-Turnivo, RBOB, en Veldvest.

 

                    www.facebook.com/Clicksportdekempen

Inschrijfformulier uiterlijk inleveren 
op woensdag 9 september in de 
Clickbox op je school.
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Sport in the Picture:
Click Sport en
Recreatiepark 
TerSpegelt Eersel
Deze periode bieden we twee bijzondere pakketten aan binnen de gemeente 
Eersel, namelijk pakket 2 en 9: Click TerSpegelt!
Recreatiepark TerSpegelt heeft ons uitgenodigd om deze periode op bezoek te 
komen, om zo van alle gave sport- en recreatiemogelijkheden te mogen proeven!
Er zijn oneindig veel mogelijkheden op het gebied van sport en recreatie op het 
park. Denk hierbij aan het Sterrenstrand, de klimwand, de tokkelbaan, de bubbel 
ballen en nog veel meer. 
Wist je al dat je nog veel meer kunt doen op TerSpegelt dan de bovenstaande 
dingen? Je kunt er bijvoorbeeld ook zwemmen, kamperen, je kinderfeestje vieren, 
buiten sporten, knutselen en nog veel meer.

Ben je nieuwsgierig? Schrijf je dan snel in voor pakket 2 of pakket 9. Let op! Er is 
ruimte voor een beperkt aantal deelnemers. Zorg dus dat je zeker op tijd inschrijft. 
Kun je niet wachten tot de nieuwe periode begint?  
Kijk dan alvast op www.terspegelt.nl. 

Pien Krekels (8)
Basisschool de Toermalijn, Bladel

Karate is zo leuk, je mag
 dan tegen een kussen

  stoten en trappen!
Hobby’s: Karate en volleybal


