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Afscheid van Erik Meeuwsen
Na bijna 22 jaar met veel plezier als vrijwilliger bij De Sportclub Oss, nu Bijzonder Aktief, vindt
Erik het tijd geworden dat iemand anders het stokje overneemt. Tijdens de laatste judoles op
maandag 7 juli heeft de judogroep afscheid van Erik genomen. Ziek ook de foto die is
meegestuurd.
Het judo was vele jaren, door de inzet van Erik als coördinator, een vertrouwd onderdeel van de
sportmogelijkheden bij Bijzonder Aktief. Het liep altijd gesmeerd, gezellig en probleemloos. Het
aantal deelnemers bedroeg soms wel 25.
Met de huidige vrijwilligers Hendry, Henri en Jurgen gaan we door. Josephine, die er via de
maatschappelijke stage bij was gekomen en dat tweeëneenhalf jaar heeft volgehouden, stopt
ook vanwege haar studie Bestuurskunde waarmee zij in Utrecht gaat starten.
Zowel Erik als Josephine danken we heel hartelijk voor hun inzet.
Ondertussen zijn we nog wel op zoek naar een nieuwe coördinator. Dat moet iemand zijn die zelf
de judosport beheerst, de judovaardigheden weet over te brengen en organisatorisch vaardig is.
Special Olympics
Zo’n 2000 atleten met een verstandelijke beperking uit heel Nederland deden mee met de
Special Olympics Nationale Spelen 2014. Die vonden plaats op 13, 14 en 15 juni in Heerenveen
en Sneek. Het evenement werd mogelijk gemaakt door ongeveer 1500 vrijwilligers. In het Abe
Lenstrastadion was een grootse openingsmanifestatie. Daarna waren deelnemers actief met een
groot aantal sporten en clinics.
Sporters van Bijzonder Aktief, Jeroen Roelofs, Rick van der Wielen, Marloes van Lith en Henri van
Lier deden mee aan tafeltennissen, daarbij gecoacht door Wim van de Beurcht en Harm van
Zwam. Voor hen zijn de special Olymics Heerenveen goed verlopen! Het contact onderling was
uitstekend.
Uiteraard zijn er altijd wel wat dingetjes, zoals bijvoorbeeld het slapen de eerste nacht. Er was
een hoop kabaal, want militairen reden kennelijk af en aan met opruimwerkzaamheden. Dat ging
de hele nacht door. Het eten was gewoon goed. De openingsceremonie was mooi, maar helaas
slecht verstaanbaar. De wedstrijden verliepen goed. Sommige sporters dachten zaterdag heb ik
al gewonnen dus ook zondag wordt de wedstrijd een makkie! Nee, ze hebben er wel wat voor
moeten doen, met een goed resultaat uiteindelijk, zoals medailles en een vaantje voor Henri van
Lier.
Rond 18.00 uur op zondag 15 juni is ieder weer veilig thuisgekomen, verwelkomd door enkele
ouders en vrijwilligers. De deelnemers hebben veel plezier gehad, er werd veel gelachen en
geouwehoerd.
Rommelmarkt
Bijzonder Aktief houdt weer een rommelmarkt op zondag 7 september. Als u nog oude spullen
heeft, dan graag bewaren. Afgeven is mogelijk in de eerste week van september op het adres:
Vierhoeksingel 5. De opbrengst van de rommelmarkt komt ten bate van de stichting.
De rommelmarkt is vanaf 10.00 uur tot 13.00 uur.
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