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Beste {{voornaam}},
Goed nieuws zo vlak voor de zomer! Iedereen mag vanaf komend weekend weer binnen sporten. Vanaf
komende dinsdag kunnen dus ook de dames en de recreantenteams weer gaan trainen. Zo kunnen we
elkaar allemaal nog een aantal keer zien voordat de zomerstop echt begint!

Nieuw(s)!
We mogen weer naar binnen! Lees snel verder voor meer informatie.
Kunnen jullie één van de uitwisselingsstudenten een warm thuis bieden?
Lees meer over de feestweek van Rowie Jongeling...
Meld je aan voor het MIKL Summer Camp in Tilburg.

YES! We mogen weer naar binnen!
Update 3 juni: Ook de senioren mogen vanaf zaterdag 5 juni weer binnen (en buiten) sporten, waarbij
geen rekening meer gehouden hoeft te worden met de 1,5-meterregel. Vanaf komende dinsdag kunnen
alle teams dus weer trainen!
Kleedkamers én douches gaan ook weer open, maar de kantine blijft dicht en er mag geen
publiek aanwezig zijn.
De indeling en trainingstijden is als volgt:

We trainen dus alléén op dinsdag (en niet op vrijdag) tot het einde van dit seizoen. We gaan door met
trainen t/m eind juni. De laatste trainingen zal dus dinsdag 29 juni zijn.
En natuurlijk moeten we ons nog steeds houden aan de geldende maatregelen:

Corona maatregelen trainingen
Bij vragen, neem dan even contact op met Technische Zaken. En dan tot zaterdag (buiten) en dinsdag
(binnen)!

Basketballende uitwisselingstudenten zoeken warm
gastgezin

Ieder jaar komen er honderden studenten naar Nederland om een onvergetelijke uitwisseling te
ervaren. Via het ‘High School Holland’-programma van Travel Active komen jongeren uit het buitenland
tussen de 14 en 18 jaar oud naar Nederland om kennis te maken met het Nederlandse leven door bij
een gastgezin te verblijven en naar een middelbare school te gaan. Eind augustus komt er weer een
groep van deze uitwisselingsstudenten naar Nederland toe. Op dit moment is Travel Active
daarom hard op zoek naar gastgezinnen die dit avontuur willen aangaan!
Zo zijn ze ook op zoek naar fijne gastgezinnen voor Reo (17 jaar uit Japan), Zidan (16 jaar uit
Indonesië) en Somphop (17 jaar uit Thailand). De jongens spelen in hun thuisland basketbal en willen
dit graag tijdens hun uitwisseling blijven doen. Kunnen jullie één van deze studenten een warm thuis
bieden?
Meer
informatie
is
te
verkrijgen
via
inca.bodewes@travelactive.org
/
highschoolholland@travelactive.org en +31 (0)85 222 4810 of neem even contact op met
voorzitter@langstraatshooters.nl.
Klik voor de studentenprofielen op één van de namen hieronder:

Reo

Zidan

Somphop

Een echte feestweek voor Waalwijkse Rowie Jongeling:
contractverlenging en jarig

De afgelopen week was voor onze oud-WSC'er Rowie écht een feestweek: ze werd woensdag 28 jaar,
verlengde zaterdag haar contract bij de Duitse promovendus Rheinland Lions en speelde met het
Nederlands basketbalteam drie tegen drie. Rowie (uit Waalwijk) is door al dat basketballen maar weinig
in ons land te vinden. Het Brabants Dagblad schreef daarom een leuk artikel over haar!

Lees het artikel hier

MIKL SUMMER CAMP (Tilburg)
Op 26, 27, 28 juli wordt in Tilburg het MIKL SUMMER CAMP gehouden. Basketball trainingen onder
leiding van Mike Schilder en ondersteund door andere toppers uit de Nederlandse eredivisie!
Deelnemen kan van 8 tm 18 jaar. Voor U10 en U12 zijn er de clinics en U14, U16 en U18 kunnen zich
aanmelden voor het 3daagse kamp. Kortom de perfecte manier om de zomervakantie te beginnen en je
basketball skills verder te verbeteren! LET OP! Om genoeg persoonlijke aandacht te kunnen geven en
de kwaliteit van het Camp te waarborgen, zijn er een beperkt aantal plekken beschikbaar. Dus wacht
niet te lang met inschrijven! Meer info en inschrijven: miklbasketball.com

Basketbal & corona
Update 3 juni:
We mogen weer binnen trainen! Vanaf 5 juni mogen ook de senioren weer binnen trainen zónder
rekening te houden met 1,5 meter afstand. Kleedkamers én douches gaan ook weer open, maar de
kantine blijft dicht en er mag geen publiek aanwezig zijn.
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