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Doe mee met 

Click Sport

Kies je eigen

sportpakket
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Maks Schalks (12)
St. Jan, Duizel  

Het golfen vond ik veel leuker 
dan ik had verwacht. Als je het 
balletje goed raakt kun je hem 
echt heel ver weg slaan!              Hobby’s: 

Capoeira en voetbal



 2

Voorwoord

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

   Hallo jongens en meisjes,

Een nieuw schooljaar is begonnen. Na een heerlijke zomervakantie hebben jullie 
vast weer zin om te sporten en bewegen op school tijdens de gymlessen, 
op het plein, in de klas ... en natuurlijk na school bij Click Sport! 
Dit jaar hebben we weer vier Click Sport periodes gepland. Deze zijn allemaal 
8 weken lang, behalve de eerste. Deze eerste periode is 6 weken lang. 
Daarom is de eerste periode ook net iets goedkoper dan de normale prijs van €15,-. 
Je betaalt voor de eerste periode slechts €12,-. We hebben weer sportieve en leuke 
pakketten voor jullie in de aanbieding. Maak dus snel een keuze en meld je aan 
via het bekende formulier.

Sportieve groetjes,

Ruben Keulers

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 17 t/m 24 september  Europese Week van de Sport

19 september   Jeugdkampioenen huldiging, Eersel

Sportkalender

Prijsvraag
Kun jij deze lastige rebus oplossen? Het antwoord ga je nodig hebben in de Europese Week van 
de Sport! Bewaar het antwoord dus goed.
 

Wil je ook kans maken op een leuke prijs? 
Mail dan je antwoord naar 
fbijnen@kempenkind.nl. 

Wie weet ben jij wel de gelukkige!  

www.facebook.com/
Clicksportdekempen
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Kimi van Balen [11) & 
Ryan Swinkels [11]

Het Palet, Hapert 

Wij zijn neefjes en vrienden die 
samen veel sporten en lol maken

Hobby’s: Voetballen, wielrennen, vissen en BMX-en

-am                    p=h   +t                       -v         + :        d+  +             kb+               u=rz

 Oplossing                :  

Herinner jij je de vorige Click Sport prijsvraag nog? 
De sport die afgebeeld stond, was natuurlijk honkbal. 
Rens Duis uit groep 6A van de Franciscusschool 
in Bladel wist alle zes de verschillen te vinden en 
heeft de prijsvraag gewonnen.
Gefeliciteerd met je prijs Rens!  
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Pakket 1  Recreatiepark De Achterste Hoef, Bladel   
  maandag van 16:00 tot 17:00 uur
Data: 19 en 26 september, 3, 10, 17 en 31 oktober 

Sporten: Bounce games, zwemmen*, midgetgolf, sportspelen en een speurtocht
Begeleiding: Roy Vissers 
Maximaal: 30 deelnemers
*Deelname aan de zwemactiviteiten is alleen mogelijk voor 
deelnemers met minimaal zwemdiploma A
 

Pakket 2  Grasveld achter ‘t Busseltje, Eersel 
  maandag van 16:00 tot 17:00 uur
Data: 19 en 26 september, 3, 10, 17 en 31 oktober

Sporten: Fietsparcours (i.s.m. TWC De Contente), tennis (i.s.m. tennis-
opleiding Lacroix), Levend Stratego, Levend Monopoly en Frisbeegolf
Begeleiding: Benthe Schoenmakers en Marco Verhagen 
Maximaal: 70 deelnemers

 
Pakket 3  Centrumveld, Reusel 
  maandag van 16:00 tot 17:00 uur
Dit pakket bestaat helemaal uit Olympische Spelen!
Data: 19 en 26 september, 3, 10, 17 en 31 oktober 

Sporten: Atletiek (i.s.m. AVR’69), honkbal, hockey, basketbal, 
boogschieten, voetbal en volleybal 
Begeleiding: Ilse Maas 
Maximaal: 35 deelnemers

Pakket 4 Schoolplein Het Palet, Hapert
  dinsdag van 16:00 tot 17:00 uur
Data: 20 en 27 september, 4, 11 en 18 oktober en 1 november 

Sporten: Fietsen (i.s.m. Wielervereniging Het Snelle Wiel), honkbal (i.s.m. 
De Meppers), basketbal (i.s.m. BC Bladel) en Levend Mens erger je niet 
Begeleiding: Sanne vd Weijst en Roy Vissers
Maximaal: 60 deelnemers

Pakket 5  Grasveld de Spil (achter de kerk), Vessem
  dinsdag van 16:00 tot 17:00 uur 

Data: 20 en 27 september, 4, 11, 18 oktober en 1 november

Sporten: Peanutbal (i.s.m. De Meppers), basketbal (i.s.m. BC Bladel), 
Kinball, knotshockey, voetbal en waterspelen
Begeleiding: Joris Klerks
Maximaal: 35 deelnemers 
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Inschrijfformulier uiterlijk inleveren 
op woensdag 14 september in de 
Clickbox op je school.

Pakket 6  Sportpark, Lage Mierde
  dinsdag van 16:00 tot 17:00 uur
Data: 20 en 27 september, 4, 11 en 18 oktober en 1 november 

Sporten: Levend Ganzenbord, Levend Mens erger je niet, bosactiviteiten, 
Urban Sports en teamspelen 
Begeleiding: Koen Wouters
Maximaal: 35 deelnemers

Pakket 7  Jeku Sportcourt De Toermalijn, Bladel    
  donderdag van 16:00 tot 17:00 uur
Data: 22 en 29 september, 6, 13 en 20 oktober en 3 november 

Sporten: Honkbal (i.s.m. De Meppers), basketbal 
(i.s.m. BC Bladel), multigame GTAIII en buitenspelactiviteiten 
Begeleiding: Koen Wouters en Roy Vissers
Maximaal: 60 deelnemers
 

Pakket 8 Grasveld achter ‘t Busseltje, Eersel
  donderdag van 16:00 tot 17:00 uur
Data: 22 en 29 september, 6, 13 en 20 oktober en 3 november

Sporten: Fietsparcours (i.s.m. TWC De Contente), tennis (i.s.m. tennis-
opleiding Lacroix), Levend Stratego, Levend Monopoly en frisbeegolf
Begeleiding: Benthe Schoenmakers
Maximaal: 30 deelnemers
 

Pakket 9 Centrumveld, Reusel
  donderdag van 16:00 tot 17:00 uur
Data: 22 en 29 september, 6, 13 en 20 oktober en 3 november 

Sporten: Beachvolleybal (i.s.m. VC Pegasus), hockey, You-Fo, 
lacrosse en bounceball 
Begeleiding: Ruben Keulers
Maximaal: 35 deelnemers 

Check ook onze Facebook pagina: 
www.facebook.com/Clicksportdekempen.
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Sport in the Picture:

Basketbal
Basketbal, wie kent het niet? Basketbal is een wedstrijd-

sport die in 1891 in de Verenigde Staten werd uitgevonden. 

Oorspronkelijk was het een Amerikaanse mannensport. Nu wordt 

in bijna elk land door zowel mannen als vrouwen basketbal gespeeld. 

Wist je dat basketbal in 1936 voor de eerste keer werd gespeeld op de 

Olympische Spelen?

In het veld staan twee teams van ieder vijf spelers. Het doel van het spel 

is de bal te veroveren en die door een ijzeren ring, de basket, van de 

tegenstander te gooien. Je probeert te voorkomen dat jouw tegenstander 

hetzelfde doet. 

Je kunt op verschillende manieren punten verdienen. Wanneer je scoort 

vanuit een vrije worp, verdien je één punt. Een vrije worp kun je krijgen 

wanneer jouw tegenstander een overtreding maakt. 

Je kunt twee of drie punten verdienen wanneer je tijdens het spel de bal 

door de basket weet te gooien. Gooi je van dichtbij en sta je in het rode 

lijnen gebied? Dan krijg je twee punten. Gooi je vanaf heel ver en sta je 

buiten het gebied van de rode lijnen? Dan verdien je zelfs drie punten! 

Het is dus voor iedereen een uitdaging om zoveel mogelijk punten te scoren! 

Denk je dat basketbal ook iets is voor jou? Breng dan een bezoek aan 

Basketbal Club Bladel en doe mee met een proeftraining! 
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Sven Rossiau  (7)
Mariaschool, Reusel  

Ik vind Click Sport 
super, want ik vind 
alles leuk aan sporten!

Hobby’s: badminton 



 7
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  € 12,- per deelnemer voor de gehele periode van zes 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 14 september in de 
Clickbox op je school.
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Sven Rossiau  (7)
Mariaschool, Reusel  

Ik vind Click Sport 
super, want ik vind 
alles leuk aan sporten!



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 

 

 



Rythovius College  |  Bospoort 1 5521 CK Eersel  |  T(0497) 513 043  |  www.rythovius.nl  

Rythovius
College

Accent op jouw
Sport- en Kunsttalent
Accent op sport, kunst, science en gymnasium
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Nieuw
aanbod!
Pagina 4 t/m 6

Kom naar het 
“Voor altijd jong” 
feest!
14 oktober 2016



GYMNASIUM
ATHENEUM
TTO
HAVO
VMBO
PRAKTIJKONDERWIJS

Jij leert.
Jij inspireert!
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Check ook onze Facebook pagina: 
www.facebook.com/cultuurplazadekempen.

De nieuwe Click avonturen!
Durf jij op avontuur? Meld je dan aan en ontdek nieuwe werelden!

De vakantie is voorbij en het Clickmagazine ligt al weer voor je klaar. 
In deze eerste periode organiseren we samen met alle bibliotheken 
uit de Kempen op vrijdag 14 oktober een uitdagende, spannende, 
onderzoekende, gekke, rare middag met allerlei spetterende activiteiten 
die je alleen, samen met je opa, oma, papa of mama kunt doen. 
We nodigen je hiervoor graag voor uit.

Het “Voor altijd jong” feest!
Voor wie?  Voor alle kinderen van groep 1 t/m 8
 samen met opa’s en oma’s, papa’s en/of mama’s of alleen 
Tijd:  Vrijdag 14 oktober van 16.00 – 17.30 uur
Locatie:  Den Tref, Alexanderhof 7 Hapert
Kosten: € 3,50 (opa’s, oma’s, papa’s en mama’s gratis)
Kijk vlug op de volgende pagina’s wat er dan te doen is.
WE ZIEN JE GRAAG OP 14 OKTOBER, INSCHRIJVEN IS NIET NODIG ! !

Inez, Marie-José en Merel.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Gemeente Bladel 

Inez Swinkels, cultuurcoach Bladel en Bergeijk
Email: info@cultuurplazadekempen.nl
Telefoon: 06 50236210

Gemeente Eersel 

Marie-José Stravens, cultuurcoach Eersel en Bergeijk
Email: info@cultuurplazadekempen.nl
Telefoon: 06 22782376

Gemeente Reusel-De Mierden 

Merel Levink combinatiefunctionaris Reusel-De Mierden 
Email: mlevink@kempenkind.nl
Telefoon: 06 53704245   (bereikbaar na 15.30 uur) 

De Kempen
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Kidz-dj, dé dj workshop voor kids.  
Hardwell, AfroJack en Tiësto, zomaar een paar grote helden van 
Nederlandse bodem. Het dj’en is populair en zeker ook onder kids. 
Samen met je opa of oma leer je de basic skills van het dj’en. 
Alles leren over de knoppen van de dj-set, scratchen, 
Dit is cooler dan cool! 

Het boek “De wedstrijd 
van Schildpad en Haas” 
komt tot leven  
Augmented Reality: breng het prentenboek 
‘De wedstrijd van schildpad en Haas” tot leven

De Kinderboekenweek draait om het 
thema Opa en Oma, voor altijd jong!
Deze middag kun je allerlei dingen beleven die daar mee te maken 

hebben. Wat zou je je opa en oma willen laten zien? Dingen die jij leuk 

vindt en goed kan? Samen dj-en, vloggen, rappen, muziek maken op 

een Ipad, digitaal lezen, met een virtual reality bril en je mobiel nieuwe 

avonturen beleven en nog veel meer. Opa en Oma vindt u het spannend 

om samen met uw kleinkind nieuwe dingen te leren? Kom dan 

samen naar het “Voor altijd jong Feest”. Jullie zullen zien dat je 

ogen en oren te kort komt om het allemaal mee te maken.

Wat valt er allemaal te beleven deze middag?
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Muziek maken met een Ipad 
en GarageBand.
GarageBand is de populairste app voor het maken van muziek. 
Je kunt heel veel nieuwe dingen doen met GarageBand 
waardoor het maken van je eigen muziek nog leuker wordt. 

Bovendien kun je alles doen vanaf je iPhone, iPad of iPod touch  
zodat je altijd en overal de meest ongelooflijke beats kunt maken. 
En je verstuurt ze in een mum van tijd naar de kamer naast je. 
Of naar de andere kant van de wereld.   

Vloggen als Enzo Knol
Vloggen is een dagboek bijhouden met videobeelden.
Iedereen kent Enzo Knol. Dat zou je ook wel willen 
leren. Nu kun je vast uitproberen wat er bij komt 
kijken om een goeie video te maken. 
Laat je opa en of oma meespelen in jouw movie. 

Rappen
Rap is praten op een ritme. 
Het zijn soms net gedichten. 
Hoe maak je nu zo’n Rap? 

‘Nee, echt!? Vitual reality
Wat is echt en wat is nep? Met een virtual reality bril op 
krijg je ineens de kans om in een computerspelletje of een 
digitaal (door de computer gemaakt) landschap te staan.
Deze middag kunnen jullie zelf de virtuele bril opzetten en 
onderzoeken wat nu het verschil tussen 
nep en echt is. 

Sport Samen, 
Samen jong blijven!
Ga de uitdaging aan om samen jong te blijven. Het kan! 
Kom en beleef het.
   

info@madickmultomedia.nl
www.madickmultomedia.nl

Opa’s en oma’s, voor altijd jong 
Kinderboekenweek 2016.
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Zoek de Wally! 
Iedereen kent de boeken van Wally. Niets leukers dan samen op zoek te gaan naar de 
Wally. Vind jij hem eerder dan je opa of oma?

Kalligraferen  
Oud en nieuw in de mix. Schrijven zoals oma vroeger deed op leitjes of 
overtrekken op kalkpapier. Oudhollandsche woorden. 
Kalligrafeer of schrijf een mooie tekst in sierschrift. 

Speciaal voor de kleintjes, Boek-O-matic
Zelf verhalen maken en digitaliseren voor kinderen van 3 tot 7 jaar

Volksdansen
Dans mee of kom kijken naar de Volksdansclub van KBO Hapert

Als laatste....
Bij een feest hoort muziek! 
Dus zing en dans mee met het 
Kinderen voor Kinderen Lied. 
Showdansgroep Quality is er ook bij. 
Het Kinderen voor Kinderen lied kun 
je thuis al oefenen. Kijk maar eens op de site 
www.kinderboekenweek.nl

Deelname aan het “Voor altijd jong” 
feest kost € 3,50 per kind. Het volledige 
bedrag moet contant en gepast worden 
voldaan bij aanvang van het feest. 
Opa’s, oma’s, papa’s en mama’s 
mogen gratis meedoen.
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Ja! Ik doe mee 
met Click Cultuur! 
Aanmelden hoeft niet!! ! ! 
Iedereen is van harte welkom op 14 oktober.
We hopen op veel kinderen samen met hun opa’s, oma’s, 
papa’s, mama’s of misschien kom je liever alleen.

Voorwaarden:

•  Verantwoordelijkheid voor het vervoer van en naar de 
locaties ligt bij u als ouder/verzorger

• Deelname aan Click is op eigen risico
•  Bij verschillende Click activiteiten kunnen er foto’s worden 
genomen van uw kind. Door het aanmelden van uw kind, 
verklaart u geen bezwaar te hebben tegen publicatie 
van het fotomateriaal in verschillende media, tenzij u dit 
schriftelijk kenbaar maakt voor de start vande periode.

Alle Click belevenissen worden georganiseerd 
onder verantwoordelijkheid van Art4U
muziek-dans-theatereducatie, gemeente Eersel, 
Bladel en Reusel – De Mierden.

Aanmelden 

hoeft 
niet!
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