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Sport	
Deelnemende	vereniging

Aikido	
Miraiki

Badminton	
BC	Shuttle

	
BC	de	Shuttelae

r

Basketbal	
Taxandria	Pilots

	
EVBC	Octopus

Fitness	
Sportscare

	
Fysiofit

Gymnastiek	
Animo	4	boys	&

	girlz

Handbal	
Taxandria

Hockey	
HOCO

Judo	&	Jiu-Jitsu
	 Yoshi

Korfbal	
Tovido

Streetdance	
Reality	Streetda

nce

Schaken	
Combeo	Oisterw

ijk

	
Jeugdschaakclu

b	Haaren

Scouting	
Scouting	St.	Jor

is	Haaren

Sport	&	spel	
Scouting	de	Par

aplu	Biezenmor
tel

Tennis	
LTV	Haaren

	
HTV	Helvoirt

Theater/Dans	
De	Zuivelfabrie

k

Voetbal	
Essche	Boys

	
Nemelaer

	
VCB

	
VV	Helvoirt

Volleybal	
V.C.	Swinta

Zwemmen	
OZC	‘57

Verenigingen

in	dit	boekje	bie
den	26	sportorg

anisaties	uit	

de	buurt/regio	
kennismakings

lessen	aan.

Het	aanbod	gel
dt	heel	het	jaar

.	Bij	interesse	

mail	en/of	bel	j
e	met	de	contac

tpersoon	van	

de	club.	Voor	vr
agen	neem	je	c

ontact	op	met	

Sander	van	den
	Anker,	coördina

tor	KMS,	via	

mail:	sandervan
denanker@live.

nl.

Voor	meer	infor
matie	over	het	

project	kijk	op:	

www.haaren.nl
	en	klik	op	BOS	

impuls

Al deze organisaties bieden 

gratis proeflessen aan!!! 

Blader snel verder en geef je op.



 

Doe jij mee?

Beste	ouder	en	
leerling,

We	gaan	door	m
et	Kennismaken

	Met	Sport	(KM
S).		Dit	is	het	su

ccesvolle	sportp
roject	voor	de	je

ugd	van	de	groe
pen	3	tot	en	

met	8.	De	kinde
ren	kunnen	hel

emaal	vrijblijve
nd	kennis	make

n	met	sport.	All
e	scholen	in	Ha

aren	en	heel	ve
el	sportverenig

in-

gen	doen	mee	m
et	dit	onderdee

l	van	“Jij	in	bew
eging”	en	we	ho

pen	natuurlijk	d
at	heel	veel	leer

lingen	ook	nu	w
eer	mee	doen.		

	

Hoe	meer	veren
igingen	mee	do

en	en	hoe	meer
	kinderen	er	me

e	doen,	hoe	leu
ker	het	voor	ied

ereen	is.	Bovend
ien,	door	alle	

verenigingen	d
ie	mee	doen,	he

bben	de	kindere
n	ook	de	kans	o

m	met	alle	spor
t-mogelijkhede

n	in	Haaren	ken
nis	te	maken.	

Na	schooltijd	or
ganiseren	we	le

ssen	en	allerlei	
activiteiten,	wa

arbij	jullie,	kind
eren,	kennis	kun

nen	maken	met
	de	sporten	die	

je	in	Haaren	ku
nt	doen.	Niet	al

leen	heel	leuk	o
m	zelf	eens	me

e	te	maken	of	e
en	bepaalde	sp

ort	je	bevalt.	Oo
k	de	sport	die	je

	

vriendjes	of	vrie
ndinnetjes	of	fa

milieleden	doen
	kun	je	zelf	eens

	beleven!	Oude
rs,	neem	de	mo

eite	om	uw	kind
	uit	groep	3	tot	

en	met	8	van	de
	basisschool	op

	te	geven	voor	d
it	geweldig	leuk

e	initiatief.

Heel	lang	geled
en,	toen	ik	in	gr

oep	8	zat,	ben	ik
	via	een	soortge

lijk	project	bij	b
asketbal	betrok

ken	geraakt	en	
dat	jarenlang	

blijven	doen	in	
verenigingsverb

and.	Zonder	dat
	kennismakings

-project	was	ik	
waarschijnlijk	b

lijven	voetballe
n.	Ook	hartstikk

e	

leuk	alleen	blee
k	ik	daar	veel	m

inder	aanleg	vo
or	te	hebben	da

n	voor	basketba
l.	

Misschien	dat	d
e	kennismaking

	van	uw	kind	m
et	een	bepaalde

	sport	ook	uw	k
ind	heel	goed	b

evalt	en	dit	init
iatief	van	de	

verenigingen	en
	de	gemeente	v

oor	uw	kind	het
	begin	is	van	ee

n	lange	en	fijne
	sport-ervaring.

		Beste	ouders	e
n	kinderen;	

maak	gebruik	v
an	deze	kennism

akingslessen	w
ant	het	is	nooit

	te	laat	om	aan
	sport	te	doen	e

n	met	hoe	mee
r	jullie	zijn,	hoe

	

meer	lol	je	hebt
.	

Geniet	er	van!

Eric	van	den	Du
ngen,	

Wethouder	spo
rt	en	onderwijs

Voorwoord

Verenigingen



Aikido

Groep	
5	t/m	8	

Aanbod	
Je	bent	van	har

te	welkom	om	2
	lessen	te	volge

n	in	

	
de	zelfverdedig

ingskunst	(zelfv
erdediging	zond

er	

	
zelf	kracht	te	ge

bruiken)!

Dag	en	Tijd	
donderdagavon

d	van	18.45	tot	
19.45	uur	of				

	
zaterdagochten

d	van	9.00	tot	1
0.00	uur

Locatie	
Donderdag:	Spo

rthal	Beekdal,	

	
Pastoor	Verrijtla

an	42,	Haaren

	
Zaterdag:	Sport

hal	De	Leye,	Bae
rdijk	43,	Oisterw

ijk

Data	lessen	
Het	gehele	jaar

	door	welkom,	m
.u.v.	vakanties

Contactpersoon
	 Hannie	Op	‘t	Ho

og

	
Telefoon:	06-40

	48	74	89	

	
E-mail:	info@m

iraiki.nl

Website	
www.miraiki.nl

Bijzonderheden
	 Neem	vooral	ev

en	contact	op	a
ls	je	proeflessen

	

	
wilt	volgen	of	v

ragen	hebt.

Miraiki



 

Groep	
5	t/m	8	

Aanbod	
Je	bent	van	har

te	welkom	om	2
	lessen	te	volge

n	in	

	
de	zelfverdedig

ingskunst	(zelfv
erdediging	zond

er	

	
zelf	kracht	te	ge

bruiken)!

Dag	en	Tijd	
donderdagavon

d	van	18.45	tot	
19.45	uur	of				

	
zaterdagochten

d	van	9.00	tot	1
0.00	uur

Locatie	
Donderdag:	Spo

rthal	Beekdal,	

	
Pastoor	Verrijtla

an	42,	Haaren

	
Zaterdag:	Sport

hal	De	Leye,	Bae
rdijk	43,	Oisterw

ijk

Data	lessen	
Het	gehele	jaar

	door	welkom,	m
.u.v.	vakanties

Contactpersoon
	 Hannie	Op	‘t	Ho

og

	
Telefoon:	06-40

	48	74	89	

	
E-mail:	info@m

iraiki.nl

Website	
www.miraiki.nl

Bijzonderheden
	 Neem	vooral	ev

en	contact	op	a
ls	je	proeflessen

	

	
wilt	volgen	of	v

ragen	hebt.

Groep		
3	t/m	8

Dag	en	Tijd	
maandagavond

	19.00-20.00	uu
r

Locatie	
Sporthal	Beekd

al	-	Haaren

Contactpersoon
	 Mariëlle	Somer

s

	
Telefoon:	013	52

8	58	15

	
E-mail:	shuttela

erke@live.nl	

Bijzonderheden
	 Draag	zaalscho

enen	en	sportie
ve	kleding.

	
Neem	voor	eers

te	kennismakin
g	contact	op	me

t	

	
Mariëlle.	Je	mag

	drie	toffe	proefl
essen	volgen!

BC de shuttelaer - Haaren

Badminton

Groep		
Vanaf	groep	5	

Dag	en	Tijd	
maandag	van	1

8.00	tot	19.00	u
ur

Locatie	
Wiekelaar,	Mar

tinipad	in	Helvo
irt

Contactpersoon
	 Tiny	Assink

	
Telefoon:	0411	6

4	17	08

	
E-mail:	tinyassi

nk@home.nl

Bijzonderheden
	 Draag	zaalspor

tschoenen,	spor
tkleding	

	
en	neem	eventu

eel	een	racket	m
ee.	

	
Je	mag	3	kennis

makingslessen	
volgen.	

	
Neem	hiervoor	

contact	op	met
	Tiny.

BC shuttle - Helvoirt



 

Basketbal

Groep		
6	t/m	8	

Dag	en	Tijd	
maandagavond

	van	18.30-19.30
	uur

Locatie	
Sporthal	De	Ley

e,	Baerdijk	43	te
	Oisterwijk

Contactpersoon
	 Bas	Elias

	
Telefoon:	013	54

	32	066

	
E-mail:	basensa

ndraelias@zigg
o.nl

Website	
www.taxandria

pilots.nl

Bijzonderheden
	 Voor	eerste	ken

nismakingsles,	

	
neem	contact	o

p	met	Bas.	

	
Je	kan	3	uitdage

nde	proeflessen
	krijgen!

taxandria pilots
Groep		

5	t/m	8	

Dag	en	Tijd	
Woensdag		 gro

ep	5-6	van	18.00
	-	19.00	uur

	
	 groep	7-8	van	16

.30	-	18.00	uur

Locatie	
De	Kwebben,	Sa

sse	van	Ysselstr
aat,	Vught

Contactpersoon
	 Koen	van	Dinth

er

	
Telefoon:	06-51

292064

	
E-mail:	koen@e

vbv-octopus.nl

Website	
www.evbv-octo

pus.nl

Bijzonderheden
	 Voor	een	eerste

	kennismakings
les,	

	
neem	contact	o

p	met	Koen.	Je	m
ag	4	blitse	

	
proeftrainingen

	volgen!

EVBV octopus



Groep		
5	t/m	8		

Dag	en	Tijd	
Woensdag	van	

13.30	uur	-	14.15
	uur.

Locatie	
Gildepad	12	a,	H

aaren

Kosten	
€	6,00	per	les	(

eerst	2	gratis	pr
oef	lessen)

Contactpersoon
	 Jörgen	van	Kem

pen	

	
Telefoon:	06-42

	10	26	61	

	
E-mail:	info@sp

orts-care.nl

Website	
www.sports-ca

re.nl	

Bijzonderheden
	 Tijdens	de	lesse

n	wordt	er	gebr
uik	

	
gemaakt	van	de

	aanwezige	app
aratuur	en	

	
evt.	oefenmate

riaal.	

	
Voor	een	gratis

	proefles,	neem
	contact	op	

	
met	Jörgen.

sportscare
Groep		

6-12	jaar,	12-18	j
aar	 		

Dag	en	Tijd	
Maandag	en	do

nderdag	van	17.
30-18.30	uur.

Locatie	
Leypad	1,	5076	B

E		Haaren

Kosten	
€	35,00	(voor	5	

lessen)

Contactpersoon
	 Fysiofit	Haaren

	
Telefoon:	0411-6

2	33	27

	
E-mail:	info@fy

siofithaaren.nl

Website	
www.fysiofitha

aren.nl

Bijzonderheden
	 Jeugdfitness	on

der	begeleiding
	van	een	ervare

n	

	
fysiotherapeut/

jeugdtrainer.	Er
	wordt	getraind

	

	
voor	de	conditie

,	kracht,	uithoud
ingsvermogen,	

	
coördinatie,	sta

biliteit	in	kleine
	groepen.

	
Voor	een	gratis

	proefles,	neem
	contact	op	met

	

	
Fysiofit.

Fysiofit Haaren

Fitness



Groep	
Kleutergym	gro

ep	1	en	2

	
Meisjes	en	Jong

ensturnen	vana
f	groep	3

	
Sport	en	spel:	jo

ngens	en	meisj
es	vanaf	groep	

3

	
Streetdance:	Jo

ngens	en	meisj
es	vanaf	7	jaar.

Dag	en	Tijd			
Kleutergym		

maandag	15.45-
16.45	uur

	
Meisjesturnen	

	 maandag	16.4
5-	17.45	uur

	
Jongensturnen

		 donderdag	18
.00-20.00	uur

	
Sport	en	spel	

donderdag	van
	15.45-16.45	uur

	
Streetdance	

dinsdag	van	17.3
0	-	19.45	uur

Locatie	
Kleutergym	/	m

eisjes	en	jongen
sturnen	/	sport

	
en	spel	/	streetd

ance	in	sportha
l	de	Wiekelaar	

	
te	Helvoirt.

	
Streetdance	in	

Gastenbosch	te
	Helvoirt.

Kosten	
3	gratis	proefles

sen!

Contactpersoon
	 Nellie	van	Kaste

ren

	
Telefoon:	0411-6

43814

	
E-mail:		animo-

helvoirt@hotm
ail.com

Animo 4 boyz&girlz

Gymnastiek

Kleutergym
turnen
sport en spel
streetdance



HandbalGroep	
Kleutergym	gro

ep	1	en	2

	
Meisjes	en	Jong

ensturnen	vana
f	groep	3

	
Sport	en	spel:	jo

ngens	en	meisj
es	vanaf	groep	

3

	
Streetdance:	Jo

ngens	en	meisj
es	vanaf	7	jaar.

Dag	en	Tijd			
Kleutergym		

maandag	15.45-
16.45	uur

	
Meisjesturnen	

	 maandag	16.4
5-	17.45	uur

	
Jongensturnen

		 donderdag	18
.00-20.00	uur

	
Sport	en	spel	

donderdag	van
	15.45-16.45	uur

	
Streetdance	

dinsdag	van	17.3
0	-	19.45	uur

Locatie	
Kleutergym	/	m

eisjes	en	jongen
sturnen	/	sport

	
en	spel	/	streetd

ance	in	sportha
l	de	Wiekelaar	

	
te	Helvoirt.

	
Streetdance	in	

Gastenbosch	te
	Helvoirt.

Kosten	
3	gratis	proefles

sen!

Contactpersoon
	 Nellie	van	Kaste

ren

	
Telefoon:	0411-6

43814

	
E-mail:		animo-

helvoirt@hotm
ail.com

Gymnastiek

taxandria Handbal

Groep	
Vanaf	groep	3	

Dag	en	Tijd			
Donderdag	 D-jeugd	(6-9	ja

ar)	17.00	-	17.45	
uur

	
	 C-jeugd	(10-12	j

aar)	17.45	-	18.45
	uur

Locatie	
Sportcentrum	d

e	Leye,	Baerdijk
	43,	Oisterwijk

Data	
Drie	keer	vrijbli

jvend	meetrain
en.

	
Er	kan	iedere	w

eek	gestart	wor
den.

Kosten	
D	jeugd	e	29	pe

r	kwartaal

	
C	jeugd	e	37	pe

r	kwartaal

Contactpersoon
	 Marielle	Jansen

	
Telefoon:	013-52

84528

	
E-mail:	taxandr

ia@handbal.nl

Website:	
www.taxandria

handbal.nl

Bijzonderheden
	 Bij	Taxandria,	tr

ainen	we	op	do
nderdag	en	op	

	
zaterdag	of	zon

dag	spelen	we	e
en	wedstrijd.	

	
Ook	gaan	we	ja

arlijks	op	jeugd
kamp(weekend

),	

	
spelen	we	toern

ooien	en	hebbe
n	we	een	jaarlij

ks	

	
uitstapje.



Hockey

Groep		
Benjamins	(van

af	4	jaar):	spele
nderwijs	traine

n

	
F-trainingslede

n	(vanaf	6	jaar)
:	alleen	training

en

	
E-minioren	(van

af	8	jaar):	traine
n	en	wedstrijde

n	 	

	
D-junioren	(van

af	10	jaar):	train
en	en	wedstrijd

en

Dag	en	Tijd	
Afhankelijk	van

	leeftijd,	team	o
f	trainingsgroep

Locatie		
Sportlaan	10,	O

isterwijk

Data	lessen	
Hockeyseizoen	

loopt	van	septe
mber	t/m	mei.	

	

	
In	de	maanden

	december,	janu
ari	en	februari	

	

	
is	het	wintersto

p.	

Contactpersoon
	 Mixed	Hockeyc

lub	HOCO

	
E-mail:	info@m

hchoco.nl	

Website	
www.mhchoco

.nl

Bijzonderheden
	 Kennismaken	m

et	HOCO	en	de	
hockeysport	is

	
mogelijk	door	h

et	volgen	van	3
	proeftraininge

n.

	
Proeftrainingen

	zijn	vrijblijvend
	en	gratis.

Hockeyclub HoCo



Groep		
5-6-7-8	en	oude

r	

Dag	en	Tijd	
Dinsdag	18.30	-

19.30	uur	

Locatie		
Scouting	gebou

w	,	Capucijnens
traat,	Biezenmo

rtel

Contactpersoon
	 Roland	van	de	P

as,	06-2290	746
2

		
Harrie	Verhoeve

n,	013-5282805

	
E-mail:	jvyoshi@

hotmail.com

Website	
http://hier.is/jv

yoshi

	
	www.deparapl

u.org

Bijzonderheden
	 Max.	10	kindere

n	per	groep.

																											
Bij	meer	kinder

en	zullen	we	ee
n	extra	les	inpla

nnen.

	
Voor	een	gratis

	proefles	neem	
je	contact	op	m

et	

	
Roland.

Yoshi

Judo & Jiu-Jitsu 



Korfbal

Groep		
3	t/m	8		

Dag	en	tijd	
Afhankelijk	van

	team

Locatie	
Sportpark	Witv

ensedijk	in	Esch

	
In	de	winter	Sp

orthal	Beekdal	
in	Haaren

Contactpersoon
	 Christien	van	Sc

hijndel

	
E-mail:	tovido.e

sch@knkv.nl

Website	
www.tovido.nl

Bijzonderheden
	 Om	kennis	te	m

aken	met	korfb
al	mag	je	2	keer

	

	
gratis	meetrain

en.	Neem	daarv
oor	contact	op	

	
met	Christien.

tovido



Korfbal

streetdance
Groep		

Vanaf	groep	4	

Dag	en	Tijd	
Woensdagavon

d	 18.00	tot	19.00
	uur

	
		 	 19.00	tot	20.00

	uur

Locatie	
Den	Domp,	Kers

traat	26,	5076	A
W	Haaren

Data	lessen		
Eerste	cursus:	fe

bruari	t/m	juli

	
Tweede	cursus:

	augustus	t/m	j
anuari

Kosten	
e	62,-	(voor	19	l

essen)

Contactpersoon
	 Kiki	Sterke

	
Telefoon:	06-28

105827	

	
E-mail:	kikisterk

e@hotmail.com

Website	
www.realitystre

etdance.nl

Bijzonderheden
	 Kom	gerust	een

s	een	gratis	pro
efles	volgen.		Be

l	wel	

	
even	van	te	vor

en	met	Kiki	zod
at	we	weten	da

t	je	komt!

reality streetdance



schaken Groep		
4	t/m	7		

Dag	en	Tijd	
Dinsdag,	18.30	t

ot	19.45	uur

Locatie		
Dorpshuis	Den	

Domp,	Kerkstra
at	26,	Haaren

Contactpersoon
	 Tom	Leermaker

s	

	
Telefoon:	06-41

722636

	
E-mail:	t.leerma

kers@planet.nl

Bijzonderheden
	 Na	de	twee	intr

oductielessen	w
ordt	

	
er	een	vervolgc

ursus	aangebod
en

Jeugdschaakclub Haaren  

schaken Groep		
3	t/m	8		

Aanbod	
Twee	uitdagend

e	en	interactiev
e		schaaklessen

!

Dag	en	Tijd	
Maandag	van	1

8.45	tot	20.00	u
ur

Locatie		
De	Luifel,	Les	Sa

ge	Ten	Broekstr
aat	2

	
tel.	013-5285078

	(op	maandaga
vond)

Contactpersoon
	 Jacques	Peeters

	

	
Telefoon:	013-52

30544	/	06-3358
8764

	
E-mail:		 j.c.peet

ers@wxs.nl

	
	 jeugd@schaakv

erenigingoister
wijk.nl

Website	
www.schaakve

renigingoisterw
ijk.nl

Combeo oisterwijk



 
sport & spel

Groep		
3	t/m	8		

Dag	en	Tijd	
Om	de	week	op

	woensdagmidd
ag	

	
van	14.00	uur	t

ot	16.00	uur	

Locatie	
Scoutinggebou

w	De	Paraplu,	

	
achter	De	Vorse

laer,	Capucijnen
straat,	Biezenm

ortel

Kosten	
e	50,00	voor	al

le	middagen	tij
dens	het	schoo

ljaar

Contactpersoon
	 Michelle	Bosma

ns			

	
Telefoon:		06-53

685088	

	
E-mail:		scoutin

g.kabouters@g
mail.com

Bijzonderheden
	 Voor	een	gratis

	meeloop	dag,	

	
meld	je	aan	via

	Michelle

scouting de paraplu 

Groep		
3	t/m	8		

Aanbod	
Twee	uitdagend

e	en	interactiev
e		schaaklessen

!

Dag	en	Tijd	
Maandag	van	1

8.45	tot	20.00	u
ur

Locatie		
De	Luifel,	Les	Sa

ge	Ten	Broekstr
aat	2

	
tel.	013-5285078

	(op	maandaga
vond)

Contactpersoon
	 Jacques	Peeters

	

	
Telefoon:	013-52

30544	/	06-3358
8764

	
E-mail:		 j.c.peet

ers@wxs.nl

	
	 jeugd@schaakv

erenigingoister
wijk.nl

Website	
www.schaakve

renigingoisterw
ijk.nl



Bevers	
Groep		

Jongens	en	mei
sjes	in	de	leeftij

d	van	5	t/m	7	ja
ar

Dag	en	Tijd	
Zaterdagochten

d	van	10.30	uur
	t/m	12.00	uur	

Locatie	
Scoutinggebou

w,	Leypad	4,	Ha
aren

Data	lessen	
In	overleg	

Contactpersoon
	 Judy	van	Tuyl

	
Telefoon:	06-45

211419

	
E-mail:	judyvt@

gmail.com

 
Welpen	
Groep		

4	t/m	6	( jongen
s)

Dag	en	Tijd	
Zaterdag	14.00

u.	tot	16.00u.

Locatie	
Scoutinggebou

w,	Leypad	4,	Ha
aren

Data	lessen	
In	overleg

Contactpersoon
	 Catrien	Snellen

	
Telefoon:	 06-51

577307

	
E-mail:	ca.snelle

n@planet.nl

Kabouters
Groep		

4	t/m	7	(meisje
s)

Dag	en	Tijd	
Zaterdag	van	10

.30u	tot	12.00	u
ur

Locatie	
Scoutinggebou

w,	Leypad	4,	Ha
aren

Data	lessen	
In	overleg

Contactpersoon
	 Brechtje	van	Ho

utum

	
Telefoon:	06-40

566016

	
E-mail:	brechtje

_1992@hotmai
l.com

scouting st. Joris Haaren

Bevers
Welpen
Kabouters



scouting
Verkenners
Groep		

7-8	en	ouder	( jo
ngens)

Dag	en	Tijd	
Vrijdagavond	va

n	19.00	uur	t/m
	21.00	uur

Locatie	
Scoutinggebou

w,	Leypad	4,	Ha
aren

Data	lessen	
In	overleg

Contactpersoon
	 Johan	Bressers

	
Telefoon:	06-13

	54	44	13

	
E-mail:	jambres

sers@hotmail.c
om	

Gidsen
Groep		

7-8	(meisjes)

Dag	en	Tijd	
Maandagavond

	van	19.00	tot	2
1.00	uur	

Locatie	
Scoutinggebou

w,	Leypad	4,	Ha
aren

Data	lessen	
In	overleg

Contactpersoon
	 Rens	v/d	Elsen

	
Telefoon:	06-38

	30	54	43

	
E-mail:	Rens88@

hotmail.com

Website	
www.scoutingh

aaren.nl

	
Voor	alle	takken

	geldt:	Kom	drie
	keer	vrijblijven

d	

	
een	kijkje	neme

n	en	doe	gezelli
g	mee!

Bevers	
Groep		

Jongens	en	mei
sjes	in	de	leeftij

d	van	5	t/m	7	ja
ar

Dag	en	Tijd	
Zaterdagochten

d	van	10.30	uur
	t/m	12.00	uur	

Locatie	
Scoutinggebou

w,	Leypad	4,	Ha
aren

Data	lessen	
In	overleg	

Contactpersoon
	 Judy	van	Tuyl

	
Telefoon:	06-45

211419

	
E-mail:	judyvt@

gmail.com

 
Welpen	
Groep		

4	t/m	6	( jongen
s)

Dag	en	Tijd	
Zaterdag	14.00

u.	tot	16.00u.

Locatie	
Scoutinggebou

w,	Leypad	4,	Ha
aren

Data	lessen	
In	overleg

Contactpersoon
	 Catrien	Snellen

	
Telefoon:	 06-51

577307

	
E-mail:	ca.snelle

n@planet.nl

Kabouters
Groep		

4	t/m	7	(meisje
s)

Dag	en	Tijd	
Zaterdag	van	10

.30u	tot	12.00	u
ur

Locatie	
Scoutinggebou

w,	Leypad	4,	Ha
aren

Data	lessen	
In	overleg

Contactpersoon
	 Brechtje	van	Ho

utum

	
Telefoon:	06-40

566016

	
E-mail:	brechtje

_1992@hotmai
l.com

Verkenners
Gidsen



 

Groep		
3	t/m	8	

Aanbod	
3	gave	professio

nele	tennislesse
n!

Dag	en	Tijd	
Drie	keer	meetr

ainen

	
inschrijven	via	s

ite	www.fitters
fit.nl		

Locatie		
Tennispark	LTV	

Haaren,	Nemela
erstraat	26,	Haa

ren

Contactpersoon
	 Annemiek	van	R

oer	

	
Telefoon:	06	19	

35	01	39	

	
E-mail:	annemi

ek@fittersfit.nl

Website	
www.ltvhaaren

.nl	

Groep		
3	t/m	8	

Aanbod	
twee	uitdagend

e	en	profession
ele	

	
tennislessen	op

	bal-	en	slagvaa
rdigheid!

Dag	en	Tijd	
Woensdagmidd

ag,	precieze	dat
ums	worden	

	
nog	bepaald,	ne

em	daarvoor	co
ntact	op	met	

	
Greet	Vorstenb

osch

Locatie	
Burgemeester	V

an	Hövellpark,	

	
Sportpark	Helvo

irt,	Sportlaan	1b

Contactpersoon
	 Greet	Vorstenb

osch	

	
Telefoon:	0411-6

43813	

	
E-mail:	greet.vo

rstenbosch@ho
me.nl

Website	
www.htvhelvoi

rt.nl	

LtV Haaren

tennis

HtV Helvoirt



 

theater/Dans

theatersport
Groep		

Bovenbouw	

Aanbod	
Workshop	Thea

tersport!

Dag	en	Tijd	
Woensdag	27	a

pril	van	13.30	-14
.30	uur

Locatie	
Den	Domp,	Kerk

straat	26,	Haare
n

Contactpersoon
	 Aafke	Janssen.	T

el:	013-5905495
.	E-mail:	info@d

ezuivelfabriek.n
l

Bijzonderheden
	 Theatersport	is

	theater	in	wed
strijdverband.	T

wee	teams	spel
en	

		
tegen	elkaar.	W

ie	heeft	de	groo
tste	fantasie,	w

ie	verzint	de			

	
beste	grappen	e

n	wie	heeft	het
	beste	uithoudi

ngsvermogen.		

	
Bekende	televis

ie	voorbeelden	
zijn	de	Lama’s	e

n	de	Vloer	op.			

	
Durf	jij	dit	spel	

te	spelen!

Groep		
3	t/m	8	

Aanbod	
3	gave	professio

nele	tennislesse
n!

Dag	en	Tijd	
Drie	keer	meetr

ainen

	
inschrijven	via	s

ite	www.fitters
fit.nl		

Locatie		
Tennispark	LTV	

Haaren,	Nemela
erstraat	26,	Haa

ren

Contactpersoon
	 Annemiek	van	R

oer	

	
Telefoon:	06	19	

35	01	39	

	
E-mail:	annemi

ek@fittersfit.nl

Website	
www.ltvhaaren

.nl	

Groep		
3	t/m	8	

Aanbod	
twee	uitdagend

e	en	profession
ele	

	
tennislessen	op

	bal-	en	slagvaa
rdigheid!

Dag	en	Tijd	
Woensdagmidd

ag,	precieze	dat
ums	worden	

	
nog	bepaald,	ne

em	daarvoor	co
ntact	op	met	

	
Greet	Vorstenb

osch

Locatie	
Burgemeester	V

an	Hövellpark,	

	
Sportpark	Helvo

irt,	Sportlaan	1b

Contactpersoon
	 Greet	Vorstenb

osch	

	
Telefoon:	0411-6

43813	

	
E-mail:	greet.vo

rstenbosch@ho
me.nl

Website	
www.htvhelvoi

rt.nl	

de Zuivelfabriek

Breakdance
Groep		

Onderbouw	en
	Bovenbouw	

Aanbod	
2	daagse	clinic	B

reakdance1

Dag	en	Tijd	
Onderbouw	do

n.	19	mei	&	26	m
ei	van	16.00	–	17

.00	uur

	
Bovenbouw	don

.	19	mei	&	26	m
ei	van	17.00	–	18

.00	uur

Locatie	
Den	Domp,	Kerk

straat	26,	Haare
n

Contactpersoon
	 Aafke	Janssen.	T

el:	013-5905495
.	E-mail:	info@d

ezuivelfabriek.n
l

Website	
www.dezuivelf

abriek.nl

Bijzonderheden
	 Speciaal	voor	K

MS	organiseert
	de	Zuivelfabrie

k	een	twee-	

	
daagse	breakda

nce	clinic,	gege
ven	door	Xisco,	

die	onder	ande
re		

	
de	Hustle	kids	(

bekend	van	Hol
land’s	got	Talen

t)	en	Luciano	(d
e		

	
winnaar	van	m

ove	like	Michae
l	Jackson)	traint

.	Drijf	jezelf	tot	
	

	
het	uiterste	me

t	de	babyfreez,	
sixstep,	turtle	e

n	handglide!	

	
Bij	voldoende	a

nimo	wordt	een
	vervolgcursus	g

estart.

	
Doe	mee	en	bel

	Aafke!



 

Voetbal Groep		
3	t/m	8		

Aanbod	
Drie	keer	meetr

ainen!

Dag	en	Tijd	
Neem	contact	o

p	met	Frank	Sch
alkx				

Locatie	
Sportpark	Witv

ensedijk,	Witve
nsedijk	2a,	Esch

Contactpersoon
		 Frank	Schalk

x	

	
Telefoon:	0411	6

0	18	08	

	
E-mail:	franksch

alkx@hetnet.nl

Website	
www.esschebo

ys.nl

Bijzonderheden
	 Doe	voetbalsch

oenen,	sportkle
ding	

	
en	scheenbesch

ermers	aan

Groep		
2	t/m	8		

Aanbod	
Drie	keer	mee	t

rainen!		

Dag	en	Tijd	
Drie	gave	traini

ngen	op	nog	af
	te	spreken	

	
dagen.		Je	voetb

alt	met	leeftijds
genoten,	neem

	

	
daarvoor	conta

ct	op	met		Rene
	Peijnenburg					

													

Locatie	
Sportpark	De	W

alzaad,	Sportlaa
ntje	1,	Haaren

Contactpersoon
	 Rene	Peijnenbu

rg	

	
Telefoon:	0411-6

22782	

	
E-mail:	jeugd@

nemelaer.nl

Website	
www.nemelaer

.nl	

Bijzonderheden
	 Draag	zo	moge

lijk	voetbalscho
enen,	

	
sportkleding	en

	scheenbescher
mers

Essche Boys

Nemelaer



Voetbal

 

VCB

Groep		
3	t/m	8		

Aanbod	
5	keer	mee	train

en	in	het	circuit
model!	

Dag	en	Tijd	
Maandag-	en	w

oensdag	van	18
.30	tot	19.30	uu

r

Locatie	
Sportpark	Roelt

jesdijk,	Biezenm
ortelsestraat	

Contactpersoon
	 Carine	Blom

	
Telefoon:	06-21

883397

	
E-mail:	carine.b

lom@xs4all.nl

Website	
www.vcbbiezen

mortel.nl

Bijzonderheden
	 Doe	voetbalsch

oenen,	sportkle
ding	en	scheen

-

	
beschermers	aa

n.	Eventueel	zijn
	schoenen	te	le

en.

Groep		
3	t/m	8		

Aanbod	
3	strakke	voetb

altrainingen!

Dag	en	Tijd	
Maandag-	en	w

oensdagavonde
n	

Locatie	
Sportpark	Burg

emeester	Hove
ll,	

	
Sportlaan	1,	Hel

voirt

Contactpersoon
	 Ferry	Mallo

	
Telefoon:	06-20

013072	

	
E-mail:	jeugd@

vvhelvoirt.nl	

Website	
www.vvhelvoirt

.nl	

Bijzonderheden
	 Doe	voetbalsch

oenen,	sportkle
ding	en	scheen

-

	
beschermers	aa

n,	kwartier	voor
	aanvang	melde

n.

VV Helvoirt

Groep		
3	t/m	8		

Aanbod	
Drie	keer	meetr

ainen!

Dag	en	Tijd	
Neem	contact	o

p	met	Frank	Sch
alkx				

Locatie	
Sportpark	Witv

ensedijk,	Witve
nsedijk	2a,	Esch

Contactpersoon
		 Frank	Schalk

x	

	
Telefoon:	0411	6

0	18	08	

	
E-mail:	franksch

alkx@hetnet.nl

Website	
www.esschebo

ys.nl

Bijzonderheden
	 Doe	voetbalsch

oenen,	sportkle
ding	

	
en	scheenbesch

ermers	aan

Groep		
2	t/m	8		

Aanbod	
Drie	keer	mee	t

rainen!		

Dag	en	Tijd	
Drie	gave	traini

ngen	op	nog	af
	te	spreken	

	
dagen.		Je	voetb

alt	met	leeftijds
genoten,	neem

	

	
daarvoor	conta

ct	op	met		Rene
	Peijnenburg					

													

Locatie	
Sportpark	De	W

alzaad,	Sportlaa
ntje	1,	Haaren

Contactpersoon
	 Rene	Peijnenbu

rg	

	
Telefoon:	0411-6

22782	

	
E-mail:	jeugd@

nemelaer.nl

Website	
www.nemelaer

.nl	

Bijzonderheden
	 Draag	zo	moge

lijk	voetbalscho
enen,	

	
sportkleding	en

	scheenbescher
mers



Groep		
3	t/m	8	

Dag	en	Tijd	
Woensdagavon

d	van	17.30	tot	1
8.45	uur	of

	
18.45	tot	20.00	

uur.

Locatie	
Sporthal	de	Wie

kelaar,	Martinip
ad	1,	Helvoirt

Website	
www.swinta.nl

Bijzonderheden
	 Je	krijgt	2	super

gave	volleybalc
linics!

	
Vooraf	aanmeld

en	bij	de	traine
r,	info@swinta.n

l

Volleybal

V.C. swinta



Volleybal

Groep	
Recreatief	survi

val	zwemdiplom
a	B

	
Recreatief	snork

elen	zwemdiplo
ma	B/C

	
Wedstrijdzwem

men	zwemdiplo
ma	B/C

	
Waterpolo	zwe

mdiploma	B/C

Dag	en	tijd	
Recreatief	survi

val	woensdag	1
8:00-18:45

	
Recreatief	snork

elen	woensdag
	18:45-19:30

	
Wedstrijdzwem

men	do	18:15-19
:15

	
Waterpolo	maa

ndag	19:15-20:1
5

Locatie	
Zwembad	De	Le

ye

	
Baerdijk	43	,	506

1	GG		Oisterwijk

Kosten	
e	5,-	(voor	5	les

sen)

Contactpersoon
	 Erik	van	Slooten

	
E-mail:	bestuur

@ozc57.nl

Website	
www.ozc57.nl

Bijzonderheden
	 Geef	je	op	voor

	dit	zwemavont
uur	

	
via	de	mail.

oZC’57

Zwemmen

Waterpolo



Basisscholen

partners

Capucijnenstra
at	42

5074	PJ	Biezenm
ortel

T	 06	15408383

E	 info@overee
madvies.nl

W	 www.haaren
.nl

O
nt
w
er
p	
&
	o
pm
aa
k:
	w
w
w
.sk
iz
i.n
l	•
	D
ru
kw
er
k:
	w
w
w
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ru
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l

Provincie Noord-Brabant


