Korfballers gezocht
Korfbalvereniging Eymerick ging 21
september aan de slag op de korfbalvelden
op sportpark de Weibossen tijdens de
Nationale Sportweek. Nog steeds zijn ze op
zoek naar fanatieke spelers die de teams
willen komen versterken.
Naast korfbal doen ze bij Eymerick ook nog
andere leuke activiteiten. Zo gaan ze
regelmatig op toernooi. Hebben ze een
kamp en organiseert de vereniging andere
leuke activiteiten waaraan je kunt
meedoen! Super leuk dus.
Geïnteresseerd? Neem dan een kijkje op
www.kveymerick.nl

Breakdance DQ Dance
Afgelopen periode heeft dansschool DQ Dance een
breakdance tour gehouden op verschillende scholen
binnen onze gemeente. Onder leiding van docent
Arjuna Vermeulen maakte een hoop kinderen kennis
met breakdance. Op het einde gaf Arjuna zelf nog een
showtje weg zodat de kinderen konden zien wat de nr.
2 breakdancer van Nederland allemaal kon. Super
gaaf!
Lijkt het jou ook leuk om te gaan breakdancen? Kijk
een keertje op www. Dqdance.nl voor meer
informatie.

Pietengym
De studenten van de Fontys
Sporthogeschool zijn onlangs gestart
met hun eerste kennismakingslessen.
Onder begeleiding van de
groepsdocent en sportconsulenten
proberen ze het beste uit uw kind te
halen tijdens de gymlessen. Uiteraard
mag in deze tijd de pietengym niet
ontbreken en zullen de studenten dus
aan de slag gaan om van jullie kinderen echte Pietjes te maken tijdens de gymlessen. Wij wensen de
kinderen en de studenten dan natuurlijk veel plezier tijdens deze fantastische tijd.

3.500 supergewone mensen gezocht
Waarom 3.500?
Er is in Nederland een tekort aan 3.500 pleegouders. Er is dus
onvoldoende opvang voor alle kinderen die tijdelijk niet bij hun
eigen ouders kunnen wonen. En het aantal nieuwe pleegouders dat
zich aanmeldt, is het afgelopen jaar voor het eerst gedaald.
Een pleegouder, wat is dat eigenlijk?
Als pleegouder zorg je ervoor dat een kind even op adem kan
komen. Je biedt veiligheid en een tijdelijk thuis. Soms is dat 1
weekend per maand, een vakantie of juist een jaar. Uiteindelijk is
het doel dat het pleegkind weer teruggaat naar zijn eigen ouders.
Wil je weten of het bij je past?
Als je ruimte hebt in je hart en in je hoofd, vraag dan gratis en vrijblijvend een informatiepakket aan
bij Pleegzorg Nederland. (www.supergewonemensengezocht.nl)

Contact sportconsulenten
De sportconsulenten in Heeze-Leende houden zich bezig met sport in de breedste zin van het woord.
Zo wordt er aandacht besteed aan de gymlessen maar ook aan seniorensport, gehandicapten sport
en verenigingsondersteuning. Heeft u vragen omtrent sport of wilt u voor uw sportvereniging
reclame maken voor activiteiten/clinics neem dan gerust contact op met één van onze
sportconsulenten.
Dominique Palmen: d.palmen@heeze-leende.nl
Joeri van Hoof: j.v.hoof@heeze-leende.nl

