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Rommelmarkt
Nogmaals de aandacht gevraagd voor de rommelmarkt van Bijzonder Aktief op zondag 7
september. Als u nog oude spullen heeft, dan graag afgeven op het adres: Vierhoeksingel 5.
De rommelmarkt vanaf 10.00 uur wordt gehouden op het trottoir nabij Kwalitaria Loeffen en
Jumbo Supermarkt en de opbrengst komt ten bate van de stichting.
Sander tijdelijk coördinator judo
Zoals bekend zijn we op zoek naar een goede opvolger voor Erik Meeuwsen bij het judo. Erik
heeft daar maar liefst 22 jaar de leiding gehad. Henry en Jurgen van der Heijden en Henny de
Klein blijven als vrijwilligers. Jurgen neemt het technische gedeelte, dat is het uitleggen van
nieuwe grepen, voor zijn rekening. Hij wordt daarbij geassisteerd door Henry en Henny.
Op voorlopige basis zal Sander Meulendijks optreden als coördinator. Sander is ook coördinator
van de zaalsport. Het afmelden vanwege bijvoorbeeld ziekte kan door de judoërs bij Sander
gebeuren (0412-641876 / 06-23867948). Als Bijzonder Aktief zijn we heel blij met deze tijdelijke
oplossing. Ondertussen blijven we zoeken naar een definitieve oplossing.
Sportmogelijkheden
Bijzonder Aktief geeft aan mensen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid deel te
nemen aan een aantal sporten. Op zaterdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur is het instructiebad
van het zwembad in Oss bestemd voor Bijzonder Aktief. Er is nog plaats voor nieuwe deelnemers.
Maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur is er judo in de gymzaal van de Bernadetteschool. Er is
nog plaats voor nieuwe deelnemers.
Ook op maandagavond van 20.00 tot 21.00 uur in dezelfde gymzaal is er tafeltennis en op
donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur zijn er zaalsporten. Er is zowel bij tafeltennis als bij
zaalsport nog plaats voor nieuwe deelnemers.
De mogelijkheid voor Fitness in het Anton Jurgenshuis is zowel op dinsdag- als op
donderdagavond steeds van 19.00 tot 20.00 uur speciaal voor de leeftijdsgroep 16 jaar en ouder.
Als zesde onderdeel kunnen de deelnemers van Bijzonder Aktief in Bowlingcentrum De
Rusheuvel op donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur gaan bowlen.
PR activiteiten
Om meer naamsbekendheid te krijgen hebben we een redactioneel artikel geplaatst in de
speciale sporteditie van Weekblad Regio Oss. Dit blad heeft toch een oplage van ruim 51.000
stuks en wordt huis aan huis verspreid in de regio.
Jaarlijks hebben we alle leerlingen van de Bernadetteschool een folder meegegeven waarin alle
sportmogelijkheden uitgebreid worden omschreven. Dit jaar kunnen we, na overleg met de
directie van de Bernadetteschool, uitleg geven over Bijzonder Aktief tijdens de algemene
informatieavond van 4 september voor de ouders van de schoolleerlingen.
We maken gebruik van de vitrinekasten van het Golfslagbad en de Bernadetteschool om
mededelingen te plaatsen. Verder hebben we de vacature voor een coördinator judo gemeld bij
het Vrijwilligerspunt Oss.
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