De la Salle
Overzicht activiteiten/clubs Koraal De La Salle

De afdeling vrijetijdsbesteding - VTB
De afdeling VTB, organiseert /faciliteert activiteiten/clubs en vakantieprogramma’s voor
jongeren die ingeschreven zijn bij Koraal De La Salle DLS
- Dit zijn jongeren die op het terrein van De La Salle verblijven.
- Jongeren die dag- en weekendsopvang krijgen op het terrein DLS of in de regio NOB.
- Jongeren wonen in de regio Noordoost Brabant, in leefgroephuizen of gezinshuizen.
- Jongeren die hulp ontvangen in hun thuissituatie (H.A.H. = Hulp Aan Huis)
Participatie
Belangrijk is dat alle jongeren kunnen meedoen, dus deel kunnen nemen aan een
activiteit/club die ze leuk vinden, wat hen in contact brengt met leeftijdgenoten die de
zelfde interesses hebben. In teamverband leren spelen en leren rekening met elkaar te
houden en dat ze buiten hun groep/klas ook andere jongeren kunnen ontmoeten.
Het is belangrijk dat we jongeren de kans en ruimte bieden om deel te kunnen nemen aan
activiteiten, op DLS en waar mogelijk in de maatschappij. Belangrijk daarbij is dat het sociaal
netwerk daarbij meer betrokken wordt. Dat we samen met ouders, familie, vrienden zorgen
dat de jongeren kunnen deelnemen en blijven meedoen in de maatschappij.
Aanmelden jongere
De jongere wordt door de visor aangemeld bij de VTB. Daar wordt aangeven welke
club(s) de jongere in zijn vrijetijd, voordat hij bij DLS kwam wonen, heeft gedaan en
waar nu zijn interesses liggen. Wat de jongere nu graag wil gaan doen. Waar de
activiteit kan plaatsvinden, op het terrein, in de regio of thuissituatie.
Aanmelden VTB, is een standaard formulier, wat samen veelal met visor en jongere
wordt ingevuld. De activiteiten/clubs worden meestal vanuit de
intrinsieke motivatie van de jongere aangemeld. Jongeren zijn dus gemotiveerd om
deel te nemen, omdat dit een eigen keuze is.
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Soorten vormen van activiteiten
Clubverband: Dit is een activiteit waar ook jeugdigen van andere groepen aan deel kunnen
nemen. De clubs bestaan meestal uit 4 tot 6/8 jeugdigen. Deze club vindt
wekelijks plaats. Deze clubs worden gegeven door medewerkers van de VTB.
Hierbij is dan geen groepsleiding aanwezig. Zoals o.a. muziekclub, kreatiefclub
Inloopactiviteit: Een inloopactiviteit is een activiteit die een vrijblijvend karakter heeft. Deze

activiteit is juist bedoeld om er spontaan naar toe te kunnen gaan. Er kunnen
jongeren van diverse groepen naar toe komen. De groepsleiding komt
meestal mee als meerdere jongeren van hun groep daar aanwezig zijn. De
inloopactiviteit kan verschillend van opzet zijn en ook wekelijks plaatsvinden.
Zoals o.a. soosavond en pizzarestaurant.
Groepsactiviteit: Dit is een activiteit waaraan je met je hele groep/ gezin aan deel kan
nemen. Deze clubs worden gegeven door de medewerkers van de VTB.
Groepsleiding is hierbij waar nodig aanwezig. Voor de groepsactiviteiten
kan men zich opgeven voor een bepaalde categorie activiteit; bijv. sport,
paardrijden, creatief.
De locatie van een activiteit
Eén activiteit/club kan op meerdere locaties plaatsvinden.
Bijv. fitness op terrein van De La Salle en bij een externe locatie, buiten terrein van De La
Salle. De locatie waar de jongere mag deelnemen is afhankelijk van de ontwikkeling waarin
een jongere zit. Bij aanmelding van jongere wordt hier ook duidelijk om gevraagd.
*Bij de clubs buiten het terrein wordt verwacht dat de jongere zelfstandig of onder
begeleiding van de groepsleiding naar de desbetreffende activiteit en locatie wordt
gebracht.
Verantwoord begeleiden van activiteiten
De begeleiding van de diverse clubs vraagt naast pedagogisch geschoold zijn van de
medewerker ook specifieke deskundigheid en bevoegdheid om bepaalde activiteiten
verantwoord te begeleiden. Denk aan o.a. paardrijden, kreatief, sport, fitness e.d. De
specifieke eisen die hiervoor worden gevraagd zijn bij de desbetreffende medewerker van
de VTB aanwezig en wordt bijscholing, waar nodig, verplicht gesteld. Hierdoor kunnen we de
clubs op een goede en verantwoorde wijze blijven aanbieden.
Deelnamen activiteiten/clubs
We hebben de activiteiten die plaatsvinden op het terrein, zo dicht mogelijk aan laten
sluiten bij de verenigingen/sportclubs die plaatsvinden in de maatschappij. Om de overgang
van activiteiten op terrein, naar vereniging in de maatschappij zo soepel mogelijk te laten
verlopen, is er begeleiding vanuit VTB bij de vereniging in de maatschappij aanwezig, omdat
de stap voor jongeren veelal te groot/ overvragend is. Begeleiding vanuit VTB is noodzakelijk
voor overgang naar zelfstandigheid.
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Doorstroom van activiteit op het terrein DLS naar regio/maatschappij
-

Activiteiten buiten het terrein => naar een vereniging/club in de regio Boxtel, met
begeleiding van de VTB.
Activiteiten buiten het terrein => naar een vereniging/club in de regio Boxtel, met
ondersteuning van de vrijetijdscoach.
Activiteiten buiten het terrein => naar een vereniging/club in de regio Boxtel of in de
thuis regio, zonder begeleiding, zelfstandig.

Mee kunnen doen aan de maatschappij
Het mee doen aan de maatschappij, vraagt veel van kwetsbare jongeren. Wat voor de ene
persoon heel gewoon is, is voor veel jongeren bij De Koraal De La Salle een grote stap, die ze
niet te gelijk kunnen nemen. Niet iedereen stapt zomaar bij een voetbalclub de kantine in
om te vragen op welk veld hij moet trainen. De meeste jongeren haken dan al af en gaan
niet meer naar de voetbalclub.
Toegankelijkheid
Om de toegankelijkheid voor jongeren van DLS bij verenigingen te vergroten, zijn we gestart
bij de voetbalclub BOC en ODC, met een "aandachtsfunctionaris", die jongeren van DLS en
trainers van de voetbalclub ondersteunt bij de trainingen of bij vragen van ouders. Door
de kennis en expertise van de doelgroep binnen de vereniging te delen, vergroot voor onze
jongeren de mogelijkheid om te kunnen deelnemen aan de club.
Financiële ondersteuning voor jongeren van Koraal De La Salle
Voor de kosten van deelnamen aan een externe activiteit, die ouders niet kunnen betalen,
kan dit betaald worden vanuit financiële regeling gemeente Boxtel, Klijnsmagelden .
Vergoeding kan aangevraagd worden per jongeren die ingeschreven zijn bij De Koraal De
La Salle bij de VTB. Aanvraag gaat via visor/regiebehandelaar van de jongere.
Aanvraag vergoeding jongeren koraal De La Salle:
Jongeren tot 18 jaar kunnen max. € 290,- per kalenderjaar vergoeding aanvragen.
Jongeren boven 18 jaar kunnen max. € 190,- per kalenderjaar vergoeding aanvragen.
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Fitness bij Daniel’s gym
Daniels’s gym, is een sportschool in het centrum van Boxtel. Deze is op loopafstand van De
La Salle. Jongeren gaan daar wekelijks sporten met begeleiding vanuit de VTB. Daar leren ze
om buiten DLS in de maatschappij te sporten. Jongeren kunnen daarna zelfstandig met een
abonnement gaan sporten.

Wanneer:

Fitnesslessen worden wekelijks op de maandag buiten het terrein door de
VTB gegeven. Hierbij is vanuit de VTB een fitness instructrice aanwezig.

Fitness :

Maandag; 15.00 – 15.45 uur, 15.45 – 16.30 uur, 1630 - 17.15 uur

Ouders:

Kunnen komen kijken en meedoen bij deze activiteit,
Doorgeven aan de leefgroep van jullie zoon/dochter.

Kosten:

Voor jongeren zijn er geen kosten bij de lessen op de maandag, omdat dit
vanuit de VTB is geregeld. Zelfstandig sporten, gaat via abonnement, daar zijn
wel kosten voor de jongeren aan verbonden.

Adres:

Markt 29, 5281 AV Boxtel.

Route:

Klik verder
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Fitness bij Koraal De La Salle
Dit is fitness op het terrein van Koraal De La Salle. Hiervoor is een fitnessruimte ingericht in
de sporthal van de oude school. Jongeren kunnen hier wekelijks of meerdere keren in de
week sporten, Door de VTB wordt wekelijks door een medewerker van de VTB begeleidt.
Leefgroepen kunnen met hun groep meerdere malen per week gebruik hiervan maken.

Wanneer:

Fitnesslessen worden wekelijks op de dinsdag op het terrein van De La Salle
gegeven. Hierbij is vanuit de VTB een fitness instructrice aanwezig.

Fitness :

Dinsdag; 15.00 – 15.30 uur

Ouders:

Kunnen komen kijken en meedoen bij deze activiteit,
Doorgeven aan de leefgroep van jullie zoon/dochter.

Kosten:

Hiervoor zijn geen kosten aan verbonden.

Adres:

Schijndelseweg 1, 5283 AB Boxtel.

Route:

De Sporthal ligt op het terrein van Koraal De La Salle
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Kookclub
Bij de kookclub kunnen jongeren leren om te koken. Naast dat ze lekkere gerechten
klaarmaken leren ze ook over voeding en de kosten van eten. Een kookclub kan bestaan uit
jongeren van verschillende leefgroepen, maar ook kan men als leefgroep gezamenlijk komen
koken bij de VTB of op de eigen leefgroep.

Wanneer:

Kookclub worden wekelijks op de maandag op het terrein van De La Salle
gegeven. Hierbij is vanuit de VTB een medewerker aanwezig.

Kookclub :

Maandag; 15.30 – 16.30 uur

Ouders:

Kunnen komen kijken en meedoen bij deze activiteit,
Doorgeven aan de leefgroep van jullie zoon/dochter.

Kosten:

Hierbij zijn geen kosten aan verbonden.

Adres:

Kooklokaal bij het Vada college terrein De La Salle te Boxtel.

Route:

Klik verder
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Buurtproject
Het buurtproject is een project opgezet om mensen in de regio Boxtel te helpen met
bijvoorbeeld boodschappen doen als ze dit niet meer kunnen. Hierdoor leren onze jongeren
sociale contacten aan te gaan.

.

Jongeren doen kleine klusjes in en rondom het huis
bij buurtbewoners , werken in de kerktuin en doen o.a.
boodschappen voor Elisabethsdael te Boxtel.
Ook zijn enkele jongeren al zelfstandig als vrijwilliger
werkzaam bij Elisabethsdael , o.a. koffie inschenken
voor de bewoners.

Wanneer:

Buurtproject is wekelijks op de dinsdag en donderdag

Buurtproject: Dinsdag 12.30 – 14.30 uur en donderdag 12.30 – 14.30 uur
Ouders:

Kunnen komen kijken en meedoen bij deze activiteit.
Doorgeven aan de leefgroep van jullie zoon/dochter.

Kosten:

Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Adres:

Regio Boxtel.

Route:

Vanuit Koraal De la salle vertrekken medewerkers met de jongeren naar de
locaties in regio Boxtel.
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Paardrijden
Jongeren kunnen paardrijden op zorgboerderij het Scheiend, waar de eigen paarden van
Koraal De La salle daar op de manege staan. Er worden verschillende paardrijlessen,
springlessen en verzorging aangeboden door medewerkers van de VTB. Jongeren kunnen
vanaf de La Salle met een taxibus op verschillende tijden deelnemen aan de paardrijlessen.
We kunnen met de paardrijlessen zowel overdekt rijden , als een buitenrit maken in de
bossen van de Campina.

Wanneer:

Paardrijlessen zijn wekelijks op de dinsdag en donderdag.

Paardrijlessen:

Wekelijks zijn op beide dagen op de onderstaande tijden:

Vertrek DLS
14.50 uur
15.40 uur
16.30 uur

start paardrijden
15.10 uur
16.00 uur
16.50 uur

Einde paardrijden
16.00 uur
16.50 uur
17.40 uur

Aankomst DLS
16.25 uur
17.15 uur
18.05 uur

Ouders:

Kunnen komen kijken en meedoen bij deze activiteit.
Doorgeven aan de leefgroep van jullie zoon/dochter.

Kosten:

Er zijn er geen kosten aan verbonden.

Adres:

Nieuwedijk 51 5688 LK Oirschot.

Route:

Klik verder
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Dansen
Dansen in de sporthal in een leuke groep met begeleiding van een medewerker van de VTB.

Wanneer:

Dansclub is wekelijks op de dinsdag op het terrein van De La Salle.
De dansclub wordt door een VTB een medewerker gegeven.

Dansclub :

Dinsdag; 15.30 – 16.30 uur

Ouders:

Kunnen komen kijken en meedoen bij deze activiteit.
Doorgeven aan de leefgroep van jullie zoon/dochter.

Kosten:

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Adres:

Schijndelseweg 1, 5283 AB Boxtel

Route:

Op het terrein Koraal De La Salle, ligt de vrijetijdsbesteding
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Pizzarestaurant
Restaurant ´La Mia Pizza` is een plek waar jongeren met vrienden, familie, groeps-/
klasgenoten, groepsleiding, juf /meester, medewerkers koraal kunnen afpreken, om samen
te gaan uit eten in het pizza restaurant . Even samen met in een rustige sfeervolle omgeving
en met elkaar genieten van zelfgemaakte pizza’s.

Wanneer:

Pizzarestaurant is wekelijks op de dinsdag geopend.

Pizzarestaurant :

Dinsdag; 17.30 – 20.00 uur

Ouders:

Kunnen met hun dochter/zoon komen eten in het
pizzarestaurant.
Doorgeven aan de leefgroep van jullie zoon/dochter.

Kosten:

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Adres:

Pizzarestaurant is op het terrein van Koraal De La Salle.
Schijndelseweg 1, 5283 AB Boxtel

Route:

Ingang pizzarestaurant, is aan de achterkant van de restaurant
De Dishoek, rechts langs de vijver lopen.
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Kreatiefclub
Hier kunnen de jongeren zelf beslissen wat ze willen maken. De jongeren kunnen van
verschillende materialen, knutselwerk of bouwsel maken.

Wanneer:

Kreatiefclubs is wekelijks op de woensdag.

Kreatiefclub:

Woensdag; 14.00 – 15.00 uur, 16.00 – 16..45 uur en 16.45 – 17.30 uur

Ouders:

Kunnen komen kijken en meedoen bij deze activiteit,
Doorgeven aan de leefgroep van jullie zoon/dochter.

Kosten:

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Adres:

VTB , Koraal De La Salle, Schijndelseweg 1, 5283 AB Boxtel

Route:

Op het terrein Koraal De La Salle, ligt de vrijetijdsbesteding, VTB
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Bizzkids
Bizzkids staat voor business kids. Jongeren zijn hierbij bezig met hun eigen bedrijfje waar ze
leren te ondernemen , door iets te maken, wat ze verkopen.

Wanneer:

Bizzkids is wekelijks op de woensdag

Bizzkids :

Woensdag: 15.00 – 16.00 uur

ouders:

Kunnen komen kijken bij deze activiteit,
Doorgeven aan de leefgroep van jullie zoon/dochter.

Kosten:

Hiervoor zijn geen kosten aan verbonden.

Adres:

VTB , Koraal De La Salle, Schijndelseweg 1, 5283 AB Boxtel

Route:

Op het terrein Koraal De La Salle, ligt de vrijetijdsbesteding, VTB
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Zangclub
De zangclub is voor jongeren die er van houden om lekker te zingen, rappen of bezig zijn met
het schrijven van hun eigen teksten. Je kan deelnemen aan de zangclub op het terrein DLS
en in de regio Boxtel.

Wanneer:

Zangclub is wekelijks op de woensdag op het terrein DLS
In de regio Boxtel kan het wekelijks, of om de week.

Zangclub :

Woensdag: 14.00 – 15.00 uur op het terrein
Regio Boxtel gaat volgens afspraak

Ouders:

Kunnen komen kijken en meedoen bij de activiteit op het terrein.
Doorgeven aan de leefgroep van jullie zoon/dochter.

Kosten:

Hiervoor zijn geen kosten aan verbonden voor de zangclub op het terrein DLS.
In de regio Boxtel, zijn de kosten erg hoog, waardoor er om de week hieraan
deelgenomen wordt en vaak ook voor bepaalde periode.

Adres:

VTB , Koraal De La Salle, Schijndelseweg 1, 5283 AB Boxtel
Muziekschool Boxtel, zie hiervoor site
https://www.demuziekschooldenbosch.nl/boxtel

Route:

Op het terrein Koraal De La Salle, ligt de vrijetijdsbesteding, VTB

14

Muziekclub
Jongeren kunnen bij de muziekclub leren om een instrument te bespelen of leren draaien
van muziek als DJ. Bij de muziekclub kan je op een creatieve manier met muziek bezig zijn.
Het is een plek voor het ontwikkelen van jouw muziek talent.
Zo kan je met de muziek bezig houden door het draaien en mixen van muziek, door Pianoles,
Gitaarles , Drumles, Basgitaarles en door introductie lessen kan je kennis maken met de
verschillende muziekinstrumenten.
Muziekinstrumenten bespelen; voor jezelf les komen nemen, maar je kan ook met andere
jongeren samen muziek maken, door het starten van een band.

Wanneer:

Muziekles worden wekelijks op de woensdag en donderdag op het terrein van
De La Salle gegeven.
In de regio Boxtel kan men ook deelnemen aan muzieklessen.

Muziekclubs : Terrein DLS
Woensdag; 15.00 – 16.00 uur en 16.15 – 17.00 uur
Donderdag; 16.00 – 17.00 uur
Regio
https://www.demuziekschooldenbosch.nl/boxtel
Ouders:

Kunnen komen kijken en meedoen bij de muziekactiviteit op het terrein.
Doorgeven aan de leefgroep van jullie zoon/dochter.

Kosten:

Op het terrein DLS zijn hiervoor geen kosten aan verbonden.
Muzieklessen In de regio, zijn wel kosten aan verbonden

Adres:

VTB , Koraal De La Salle, Schijndelseweg 1, 5283 AB Boxtel
Muziekschool Boxtel, zie hiervoor site
https://www.demuziekschooldenbosch.nl/boxtel

Route:

Op het terrein Koraal De La Salle, ligt de vrijetijdsbesteding, VTB
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Zelfverdediging
Hier leren de jongeren om voor zich zelf op te komen, weerbaarder te worden , door zichzelf
te leren verdedigen. Dit is erg intensief en ben je meteen flink aan het sporten.

Wanneer:

Zelfverdediging is wekelijks op de woensdag op het terrein van De La
Salle gegeven.

Zelfverdediging:

Woensdag 16.15 – 16.45 uur

Ouders:

Kunnen komen kijken en meedoen bij deze activiteit,
Doorgeven aan de leefgroep van jullie zoon/dochter.

Kosten:

Hiervoor zijn geen kosten aan verbonden.

Adres:

VTB, Schijndelseweg 1, 5283 AB Boxtel.

Route:

De sportzaal ligt op het terrein van Koraal De La Salle
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Soosavond
Dit is een wekelijkse ontmoetingsplek waar jongeren van het terrein met elkaar kunnen
chillen.
Bij de jongeren soosavond;
gaat het om samen spelletjes spelen, andere leeftijdsgenoten ontmoeten en samen (leren)
op een gezellige met elkaar om te gaan.
Bij de ouderen soosavond;
gaat het om elkaar te ontmoeten, gericht om in een voor hun overzichtelijk en aantrekkelijke
omgeving te participeren en positieve ervaringen opdoen.
In de game ruimte kan men gebruik maken van de
air hockey tafel, voetbalspel en diverse
spelcomputers, zoals Xbox, PlayStation 2 en 5.
Er is een aparte ruimte waar jongeren rustig
zittend iets kunnen eten en/of drinken.
Munten: Bij binnenkomst bij de soosavond krijgt
iedereen twee muntjes, waar men iets van kan
kopen tijdens de soosavond.
Met deze twee muntjes kan je verschillende dingen
kopen zoals:
=> worstenbroodje 1 muntje,
=> bitterballen vega (3 stuks) 2 muntjes,
=> aardbeien ijsje 1 muntje,
=> glas cola 1 muntje.
Wanneer:

De soosavond is wekelijks op de woensdagavond op het terrein van
De La Salle.

Soos:

Woensdag: jongeren 18.45 -19.30 uur
ouderen 19.45 - 20.30 uur

Ouders:

Kunnen komen kijken en meedoen bij deze activiteit,
Doorgeven aan de leefgroep van jullie zoon/dochter.

Kosten:

Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Adres:

Bij de vrijetijdsbesteding, VTB, Schijndelseweg 1, 5283 AB Boxtel.

Route:

VTB ligt op het terrein van Koraal De La Salle
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Voetbal
Lekker voetballen op het terrein van Koraal De La Salle. Dit kan bij het Cruijffcourt of in de
Sporthal terrein De La Salle. In de regio gaan jongeren voetballen bij externe voetbalclubs.

Wanneer:

Voetbalclub is wekelijks op de woensdag op het terrein van De La Salle.
Voetbalclubs in de regio zijn de trainingen twee keer per week , op maandag,
dinsdag woensdag en/of donderdag en de wedstrijden zijn veelal zaterdags.

Voetbalclubs : Cruyff court en/of sporthal op woensdag; 15.00 – 15.45 uur .
In de regio zijn jongeren actief bij voetbalclub R.K.S.V. Boxtel en ODC Boxtel
Ouders:

Kunnen komen kijken en meedoen bij deze activiteit,
Doorgeven aan de leefgroep van jullie zoon/dochter.

Kosten:

Bij voetbalclub op het terrein zijn geen kosten aan verbonden.
Bij de voetbalclubs in de regio moet er contributie worden betaald.

Adres:

Voetbalclubs:
Terrein De La Salle Schijndelseweg 1, 5283 AB Boxtel.
Regio Boxtel: - RKSV Boxtel, De aanloop 29, 5283 TW Boxtel.
- R.k.V.V. ODC Platanenlaan 1, 5282 PR Boxtel

Route:

De Sporthal en Cruyff court bevinden zich op het terrein van Koraal De La Salle
RKSV
ODC
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Scouting Boxtel

“Scouting” is het Engelse woord voor “verkennen”. In groepsverband trekken de jongens
en/of meisjes erop uit om samen de omgeving om zich heen te ontdekken. De groepjes
waarmee ze de omgeving verkennen stellen langzaam aan steeds meer zelf het programma
samen. Door elke activiteit die ze uitvoeren worden ze vanzelf behendiger op allerlei
gebieden. Ze zijn verantwoordelijk voor een groot deel van hun eigen doen en laten.
Scouting is samen in een groep actief bezig zijn in en met de omgeving.

Wanneer:

Bij de scouting worden jongeren ingedeeld afhankelijk van hun leeftijd en
zijn er verschillende groepen met een eigen kleur van blouse/trui.
zoals; Bevers , Rode blouse, Welpen Groene blouse, Scouts Beige blouse etc.

Bij welke groep je wordt ingedeeld, bepaald op welke dag en tijden de
scouting voor jou is.
Scouting :

Bij aanmelden kan men enkele weken meedoen en daarna wordt er gekeken
waar de jongeren ingedeeld worden. Dit gaat altijd in overleg.

Ouders:
Kosten:

Kunnen komen kijken en bij deze activiteit,
Doorgeven aan de leefgroep van jullie zoon/dochter.
Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Adres:

Molenwijkseweg 5B, 5282 KA Boxtel
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Boogschieten bij vereniging L’union
De trainingen worden gegeven door een NHB( Nederlandse Handboog Bond) erkende
trainer. Daarnaast zijn er ook andere leden die graag behulpzaam zijn om het schieten onder
de knie te krijgen.
Om dit te leren mag je enkele maanden gratis oefenen. Door de
trainer wordt er gekeken of je dit onder de knie krijgt. Als je dit
kan, mag je lid worden.
Vanuit de VTB hebben we bij de boogschiet vereniging drie
bogen liggen.
-

Er is verschil in lengte van de boog en de kracht die je
moet hebben om hiermee te kunnen schieten.

-

Daarnaast is de boog een “gevaarlijk” wapen, waar je
goed mee om moet kunnen gaan.

-

De bogen zijn van verschillende lengtes en daardoor
kunnen verschillende jongeren hiermee schieten.
De bogen blijven op de vereniging .

-

Vanuit de vereniging, gaat men pas na 3 maanden over tot betalen van
lidmaatschap, om ruimte te geven of je bekwaam bent om met de boog
verantwoord om te kunnen omgaan.

Wanneer:

Boogschieten is wekelijks op de donderdagavond

Boogschieten: Donderdagavond ; 19.00 – 20.30 uur
Ouders:

Kunnen komen kijken bij deze activiteit.
Doorgeven aan de leefgroep van jullie zoon/dochter.

Kosten:

Jongeren krijgen max. 3 maanden de tijd om te kijken of boogschieten iets
voor hen is en of ze hiervoor bekwaam zijn. Tot 3 maanden zijn er geen
kosten aan verbonden. Wel moeten jongeren gemotiveerd zijn, door
wekelijks aanwezig te zijn.

Adres:

Molenwijkseweg 5-A, 5282 KA Boxtel

Route:

Klik verder
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