
  

 

 

 

 

We pakken door! 
 

De dagen, weken en maanden vliegen voorbij. Voor ons een mooi moment om 

even terug te blikken op de afgelopen maanden.  

In de herfstvakantie stond onze Urban Sportdag op het programma. Samen met de 

heren van Ride Along hebben wij deze dag verzorgd voor 30 kinderen. Kinderen 

maakten kennis met sporten als freerunnen, mountainbiken en longboarden. Een 

heerlijke dag waar wij nog steeds met veel plezier aan terug denken.  

Daarnaast bracht Sportpiet dit jaar een bezoek aan Sport-BSO Teamplayers. Na 

een ongeluk met de fiets kon hij gelukkig alsnog op tijd zijn bij de pietengym in 

de Huif. Al wist hij even niet meer of hij nou wel cadeautjes had achtergelaten op de 

BSO. Dit was gelukkig toch het geval en de kinderen beleefde veel plezier aan de nieuwe 

cadeaus en hun pietendiploma.  

Achter de schermen zijn we druk bezig met het organiseren van 

allerlei activiteiten. Zo zouden wij op donderdag 23 december de 

Santa Run organiseren in samenwerking met de Toermalijn. 

Helaas zal dit vanwege de sluiting van de scholen niet mogelijk 

zijn. Daarom doen we i.p.v. de Santa Run de Nieuwjaarsrun op 

donderdag 13 januari! In de huif lopen de kinderen een parcours 

voor het goede doel ‘Sports for Children’. Deze organisatie 

verzamelt oude gymtoestellen en sportmaterialen, knapt deze op en schenkt ze wereldwijd 

aan diverse instellingen in kansarme gebieden. Een geweldig initiatief waar wij graag een 

steentje aan bijdragen. 

In de kerstvakantie worden er in ons mooie Bavel allerlei activiteiten 

georganiseerd onder de noemer ‘Kerst in Bavel’. Op donderdag 30 

december organiseren wij op het kunstgrasveldje bij de molen een sport- 

en spelmiddag voor kinderen. Iedereen is welkom en kan komen tussen 

13:00 en 16:00. Voor de ouders is er tussentijds de mogelijkheid om een 

lekkere warme chocomel of glühwein te drinken. Alle overige informatie 

is te lezen op www.kerstinbavel.nl/programma  

Namens Sport-BSO Teamplayers wensen wij iedereen fijne feestdagen! 

 

 

http://www.kerstinbavel.nl/programma

