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Voorwoord

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

                    Beste jongens en meisjes,

We zitten al weer op de helft van het schooljaar, dus ook de helft van het Clickjaar. Dat 
betekent ook dat periode 2 zo goed als afgelopen is en periode 3 gestart kan worden. 
Daarvoor hebben de Clickmeesters en -juffen weer prachtige sportieve pakketten 
gemaakt, waaruit je kan kiezen. Doe jij weer mee? 
We roepen het al een tijdje, maar het is nu echt bijna zover: de Click Sport website. 
Binnenkort kan je deze bezoeken en zal je jezelf ook via de site kunnen inschrijven. 
Dit keer doen we het nog even op de oude manier via het inschrijfformulier in dit magazine. 
Vul het in en stop het in de Click box op je school. 
Jij kunt dan weer lekker met ons komen clicken tijdens periode 3. Leuk!

Sportieve groetjes,

Clickmeester Ruben 

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

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

Ilse Maas (Reusel-De Mierden) 
E-mail: imaas@kempenkind.nl 
Telefoon: 06 52 85 07 84 

 



Voorwoord
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26 februari  ScoolSport Junior Dag, Sporthal X-Sport Bladel 

09 maart  Click Sport Indoor gemeente Bladel, Sporthal X-Sport 

16 maart  KNVB Schoolvoetbaltoernooi gemeente Bladel en Bergeijk 

23 maart  KNVB Schoolvoetbaltoernooi gemeente Eersel en Reusel-De Mierden 

20 maart  Kempen Kids Run, Hapert 

13 april  Kempische finale KNVB Schoolvoetbaltoernooi, Bergeijk 

13 april  Schoolkorfbaltoernooi, Knegsel 

22 april  Koningsspelen 

Sportkalender

Prijsvraag
Bekijk het sportveld. Hoe vaak kun je het Click logo vinden? 

Wil je bonuspunten verdienen en daardoor extra kans maken op een fantastische prijs? 
Geef dan bij je antwoord aan welke sporten je op de foto allemaal ziet.
Mail je antwoorden naar fbijnen@kempenkind.nl en maak kans op een leuke prijs!
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Pakket  1  Gymzaal Franciscusschool, Bladel
  maandag van 16:00 tot 17:00 uur 
Combinatiepakket Click Sport en Click Cultuur

Data: 29 februari, 7, 14 en 21 maart, 4, 11 en 18 april

Sporten: Atletiek (i.s.m. AVR’69 Reusel), superhelden spel, Whipe- Out 
en 4 cultuur activiteiten. Begeleiding: Roy Vissers. Maximaal: 30 deelnemers
* In verband met Tweede Paasdag bestaat dit pakket uit 7 contactmomenten 

Pakket  2  Sporthal de Kraanvogel, Eersel
  maandag van 16:00 tot 17:00 uur
Data: 29 februari, 7, 14 en 21 maart, 4, 11 en 18 april

Sporten: Stoere dans (i.s.m. DéDé Dance Ballet), Groene Spelen, 
Rots & Water, Minute to win it! en James Bond spel 
Begeleiding: Benthe Schoenmakers en Koen Wouters. Maximaal: 60 deelnemers
* In verband met Tweede Paasdag bestaat dit pakket uit 7 contactmomenten 

Pakket  3  Sporthuis, Reusel, 
  maandag van 16:00 tot 17:00 uur
Data: 29 februari, 7, 14 en 21 maart, 4, 11 en 18 april

Sporten: Fitnessactiviteiten (i.s.m. Bouke Sport), badminton 
(i.s.m. Rapid Reusel), thaiboksen en Levend Monopoly
Begeleiding: Ilse Maas. Maximaal: 35 deelnemers
* In verband met Tweede Paasdag bestaat dit pakket uit 7 contactmomenten 

Pakket  4  Sporthal Eureka, Hapert 
  dinsdag van 16:00 tot 17:00 uur
Data: 1, 8, 15, 22 en 29 maart, 5, 12 en 19 april  

Sporten: Landgoed de Biestheuvel, Whipe-Out, superheldenspel en 
circus spelen 2.0. Begeleiding: Sanne v.d. Weijst en Roy Vissers
Maximaal: 60 deelnemers

Pakket  5  Sporthal Lambertusschool, Vessem
  dinsdag van 16:00 tot 17:00 uur
Data: 1, 8, 15, 22 en 29 maart, 5, 12 en 19 april 
Sporten: Basketbal (i.s.m. BC Bladel), dans (i.s.m. Flex_N), levend Zeeslag en 
levend Kolonisten van Catan. Begeleiding: Joris Klerks. Maximaal: 30 deelnemers

Pakket  6  Sporthal D’n Houtert, Lage Mierde
  dinsdag van 16:00 tot 17:00 uur
Data: 1, 8, 15, 22 en 29 maart, 5, 12 en 19 april 

Sporten: Apenkooi, James Bond Spel, extreem slagbal, Whipe Out, slamball 
en indoor midgetgolf. Begeleiding: Koen Wouters. Maximaal: 35 deelnemers
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Met ingang van het schooljaar 2015-2016 bedraagt deelname aan Click Sport €15,- 

per deelnemer, voor de gehele periode van acht weken*. 

Het volledige bedrag moet contant 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  7  Sporthal X-Sport, Bladel
  donderdag van 16:00 tot 17:00 uur  
Data: 3, 10, 17, 24 en 31 maart, 7, 14 en 21 april 
Sporten: Landgoed de Biestheuvel, Whipe-Out, superheldenspel en circus spelen 2.0 
Begeleiding: Anne Roos en Roy Vissers. Maximaal: 60 deelnemers

Pakket  8  Sporthal de Kraanvogel, Eersel
  donderdag 16:00 tot 17:00 uur
Data: 3, 10, 17, 24 en 31 maart, 7, 14 en 21 april 

Sporten: Stoere dans (i.s.m. DéDé Dance Ballet), Groene Spelen, 
Rots & Water, Minute to win it! en James Bond spel
Begeleiding: Benthe Schoenmakers. Maximaal: 30 deelnemers

Pakket  9  Sporthuis, Reusel
  donderdag van 16:00 tot 17:00 uur
Data: 3, 10, 17, 24 en 31 maart, 7, 14 en 21 april 

Sporten: Badminton (i.s.m. Rapid Reusel), trampolinespelen, 
slamball en Levend Ganzenbord
Begeleiding: Ruben Keulers. Maximaal: 35 deelnemers

Hobby’s: Scouting en twee keer per week Click Sport  

Inschrijfformulier uiterlijk inleveren 
op woensdag 24 febuari in de 
Clickbox op je school.

Nils en Siem Bakker (7 & 9)
Basisschool Franciscusschool Bladel 

Bij de scouting leren wij hoe we goed moeten 
omgaan met de natuur en bij Click Sport 

spelen we lekker veel verschillende sporten

www.facebook.com/
Clicksportdekempen



Sport in the Picture:
Landgoed De Biestheuvel 
Click Sport is altijd op zoek naar de leukste sportieve 

activiteiten. Deze periode kun je, door pakket 4 of 7 te 

kiezen, gaan clicken bij Landgoed De Biestheuvel in Hoogeloon! 

We hebben uitdagende en spannende activiteiten op het programma staan. 

Landgoed De Biestheuvel heeft een groot aanbod aan outdoor en indoor 
activiteiten en levert deze periode graag een bijdrage aan Click Sport. Koen 
Fokkinga vertelt: “Wij laten de kinderen uit de regio graag kennismaken met 
onze activiteiten. We waren daarom erg blij dat de combinatiefunctionarissen 
ons kwamen vragen om mee te doen met Click Sport.” Normaal gesproken richt 
Landgoed de Biestheuvel zich op het bedrijfsleven, instellingen, vriendengroepen 
en families maar ook voor kinderen is er van alles te beleven en dat laat het bedrijf 
graag zien tijdens Click Sport. 
Voor deze periode staat ‘kratten stapelen’ en ‘zeskamp’ op het programma. 
Twee activiteiten die spannend, leuk en nieuw zijn en waarbij samenwerking 
heel belangrijk is. Bij het kratten stapelen moeten de kinderen de hoogte in 
en bij de zeskamp gaat het erom welk team de spellen het best, het snelst of 
als eerst volbrengt. “Maar hoe de activiteiten ook gespeeld worden, altijd staat 
samenwerken en het plezier in het sporten voorop.”, aldus Koen. 
Laat je uitdagen door Click en meld je snel aan voor een spannende tijd!

Herinner je de vorige Click Sport prijsvraag nog? 
De oplossing was: “Sporten is leuk”

Kelly Beerens uit groep 6 van de Mariaschool in Reusel 
heeft de prijsvraag gewonnen. Gefeliciteerd met je prijs Kelly! 
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Jens van Herwijnen [8]
St. Willibrordus Eersel 

Bij Click Sport zijn er super 
leuke activiteiten en de juffen 

en meesters zijn heel leuk!
Hobby’s: Click Sport en buiten spelen
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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 De Kempen en Veldvest.

 

                    www.facebook.com/Clicksportdekempen

Inschrijfformulier uiterlijk inleveren 
op woensdag 24 februari  in de 
Clickbox op je school.
 

Hobby’s: Click Sport en buiten spelen



Maak kennis met de 
Clickmeesters en -juffen!
Het team met clickers wordt steeds groter. 
Ken jij ze allemaal al en weet je hun favoriete sporten?

Koen Wouters
voetbal, 
zaalvoetbal 
en skiën

Benthe 
Schoenmakers
hockey

Roy Vissers
voetbal
en squash

Ruben Keulers 
zaalvoetbal,
hardlopen
en spinning

Joris Klerks
basketbal

Ilse Maas
atletiek en
skeeleren

Anne Roos
volleybal, 
honkbal en 
hardlopen

Freek Bijnen
ijshockey
en honkbal

Niet op de foto: Sanne vd Weijst. Hobby’s skiën en spinning.



TOPSHOPBLADEL.NL
Topshop Bladel 

is uw specialist in 

sportkleding,sportschoenen

en trainingsmaterialen.

Kerkstraat 27d  5521 JK Eersel
t: 06 542 54 645  m: 06 839 40 378

www.brinkkindertherapie.nl    

 
   Gezondheidscentrum Dolium 
    Gebint 1S 
    5521 WD Eersel 
   
 
 
Voor kinderen met sensomotorische problemen.  

Individuele behandelingen         of    
Fysio KinderGym,  in kleine groepjes  
 
                    www.kinderfysiotherapiejvanderaalst..nl 

 

 

Ruben Keulers 
zaalvoetbal,
hardlopen
en spinning

Freek Bijnen
ijshockey
en honkbal


