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Sjors	 Sportief	 /	 Creatief	 komt	 naar	 Waalwijk,	 Waspik	 en
Sprang-Capelle!	Sjors	nodigt	alle	kinderen	t/m	12	jaar	uit	om	hun
sportieve	en	creatieve	talenten	te	ontdekken.

Basketbal,	 honkbal,	 hockey,	 judo,	 turnen,	 tennis,	 boksen:	 dankzij
Sjors	Sportief	kunnen	basisschoolleerlingen	in	gemeente	Waalwijk
vrijblijvend	gaan	ontdekken	welke	sport	het	beste	bij	ze	past.	Met
Sjors	 Creatief	 kunnen	 ze	 bovendien	 hun	 creatieve	 talenten	 leren
kennen.

Met	 Sjors	 kun	 je	 met	 zoveel	 sport	 en	 cultuur	 kennismaken	 als	 je	 wilt!	 En	 dat	 zonder	 dat	 je	 meteen
ergens	lid	hoeft	te	worden:	Sjors	biedt	namelijk	proeflessen	aan.	Tijdens	de	kick-off	op	woensdag	14
april	krijg	je	al	een	leuk	voorproefje	van	verschillende	activiteiten,	waaronder	basketbal.	

Natúúrlijk	 doen	 wij	 ook	 mee	 aan	 ‘Sjors	 Sportief’!	 Zit	 jij	 op	 de	 basisschool	 en	 wil	 je	 vrijblijvend
kennismaken	met	basketbal?	Of	heb	 je	een	nichtje,	neefje,	zusje,	broertje,	buurjongen	of	buurmeisje
die	het	leuk	vindt	om	kennis	te	maken	met	dribbelen,	lay-ups	en	schieten?	

Meld	je	dan	aan	voor	drie	gratis	proeflessen	via	de	site!	
En...	doe	ook	mee	met	de	Sjors	kick-offs	op	woensdag	14	april:	een	leuk	voorproefje!	Er	zijn	twee
groepen:	13:30	-	14:30u	en	15:00	-	16:00u.	Schrijf	 je	 in	via	de	site!	Meedoen	 is	GRATIS	en	vol	=
vol.	

Kijk	snel	verder	op	de	website	over	hoe	je	jezelf	kunt	aanmelden!

Bekijk	de	webversie
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Beste	{{voornaam}},

De	voorbereidingen	voor	de	trainingen	buiten	zijn	nu	écht	in	volle	gang.	Hopelijk	is	alles	snel	rond,
zodat	we	elkaar	snel	weer	kunnen	zien	op	het	veld.	Jullie	krijgen	hierover	binnenkort	meer	informatie!
Tot	die	tijd	moeten	we	nog	éven	geduld	hebben,	maar	je	kan	natuurlijk	zelf	alvast	weer	gaan	beginnen

met	oefenen...	

Nieuw(s)!

ALLE	trainingen	gaan	voorlopig	nog	niet	door.	Jullie	worden	snel
geïnformeerd	over	de	opstart	van	buitentrainingen.
Sjors	Sportief	/	Creatief	komt	naar	Waalwijk!	Profiteer	van	GRATIS
proeflessen	en	maak	zo	kennis	met	basketbal.	
Steun	Fonds	Gehandicaptensport	en	de	vereniging	nu	met	een	donatie!

Buitentrainingen...
Nu	de	klok	afgelopen	weekend	een	uur	vooruit	is	gegaan	en	de	lente	-	met	erg	lekker	en	zonnig	weer!	-
nu	 begint	 door	 te	 breken,	 gaan	 we	 de	 komende	 tijd	 kijken	 of	 en	 hoe	 we	 de	 trainingen	 buiten	 weer
kunnen	oppakken.	Uiteraard	volgen	we	hierbij	altijd	de	adviezen	en	maatregelen	vanuit	de	overheid	en
NBB.	Jullie	krijgen	hierover	snel	meer	informatie..!

Sjors	Sportief	komt	naar	Waalwijk!

Aanmelden	voor	een
proefles!

Aanmelden	voor	de
kick-off!

Collecte	Fonds	Gehandicaptensport

Fonds	Gehandicaptensport	 is	een	goed	doel	dat	zich	inzet	om	sport	voor	 iedereen	met	een	handicap
vanzelfsprekend	 te	 maken.	 De	 eerste	 week	 van	 april	 staat	 standaard	 in	 het	 teken	 van	 Fonds
Gehandicaptensport.	Tijdens	die	periode	worden	sporters	met	een	handicap	 in	heel	Nederland	 in	de
spotlights	 gezet.	 In	 het	 hele	 land	 wordt	 dan	 geld	 opgehaald	 voor	 dit	 goede	 doel.	 Ook	 vanuit	 onze
vereniging	gaan	er	ieder	jaar	vrijwilligers	langs	de	deuren	om	te	collecteren.	

Dit	jaar	is	collecteren	aan	de	deuren	(net	als	vorig	jaar)	wegens	de	corona-omstandigheden	even	niet
mogelijk,	 terwijl	 het	 juist	 nú	 zo	 belangrijk	 is.	 Daarom	 heeft	 Fonds	 Gehandicaptensport	 ook	 nu
weer	een	online	collecte	opgezet!	

Nieuw	aan	de	collecte	dit	jaar	is	dat	50%	van	de	opbrengsten	naar	de	verenigingen	gaat	om	ook	die
(financieel)	te	ondersteunen.	Collecteren	en	doneren	is	daardoor	een	win-win	situatie	geworden!

Bovendien	 is	 collecteren	 nu	 makkelijker	 dan	 ooit	 met	 jouw	 eigen	 online	 collectebus.	 Tijdens	 het
aanmaken	van	deze	persoonlijke	collectebus	kan	 je	deze	koppelen	aan	een	vereniginge	of	sportclub
van	 jouw	 keuze,	 waarna	 dat	 initiatief	 dus	 50%	 van	 de	 opbrengsten	 krijgt.	 Deze	 collectebus	 kan	 je
vervolgens	super	makkelijk	delen	met	vrienden,	familie,	buren	en	collega's	via	social	media,	Whatsapp
of	e-mail.	Net	als	bij	een	huis-aan-huis	collecte	zijn	de	digitale	donaties	anoniem	en	eenmalig.	

Fonds	 Gehandicaptensport	 ondersteunt	 sportorganisaties	 zodat	 iedereen	 met	 een	 handicap	 dicht	 bij
huis	kan	sporten.	Langstraat	Shooters	vindt	dat	belangrijk!	En	biedt	dat	zelf	ook	aan	met	het	G-team.
Vind	 jij	 dit	 ook	 en	 wil	 je	 een	 (kleine)	 bijdrage	 leveren?	Doneer	 dan	 nu	 via	 onderstaande	 knop	 of
collecteer	voor	de	sporters	met	een	handicap	door	zelf	een	collectebus	aan	te	maken!

Doneer	 nu	 via	 onderstaande	 link	 of	 scan
de	QR	code!
	

Ik	doneer	voor	Fonds
Gehandicaptensport

Basketbal	&	corona
Update	26	februari:
Op	de	persconferentie	van	dinsdagavond	23	februari	is	aangekondigd	dat	de	huidige	lock-down	wordt
verlengd.	Sporthallen	zijn	gesloten	en	 trainingen	kunnen	dus	niet	doorgaan	(óók	niet	voor	de	 jeugd).
Ook	de	competities	zullen	dit	seizoen	niet	worden	afgerond	in	de	huidige	opzet.	Als	bestuur	hebben	we
besloten	alle	 teams	terug	 te	 trekken	uit	de	competities.	Zodra	we	weer	veilig	en	verantwoord	kunnen
gaan	spelen,	dan	zullen	we	samen	met	omliggende	verenigingen	kijken	of	en	hoe	we	oefenwedstrijden
of	een	toernooi	kunnen	organiseren	om	het	seizoen	toch	nog	goed	af	te	sluiten!

Lees	hier	alle	coronaregels	bij	BC	Langstraat	Shooters

BC	Langstraat	Shooters
Sporthal	de	Slagen

De	Gaard	2
5146	AW,	Waalwijk

Neem	contact	op	met:

Communicatie Wedstrijdzaken Ledenadministratie
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Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	communicatie@langstraatshooters.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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