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Nieuwsbrief oktober 2014, ook te vinden op: www.bijzonderaktief.nl 
 
Rommelmarkt 
Veel vrijwilligers en deelnemers van Bijzonder Aktief waren zondagochtend 7 september druk in 
de weer vooraf en tijdens de Rommelmarkt op het trottoir bij Kwalitaria Loeffen in de 
Vierhoeksingel. Deze zorgde als ieder jaar weer voor de hapjes en drankjes, waarvoor onze dank.  
Al ver voor de opening om 10.00 uur waren de eerste spullen verkocht. De zon scheen en het 
was 21 graden, kortom een prachtige dag. Het werd een gezellige drukte van rondneuzende 
mensen met op de achtergrond de sfeervolle muziek verzorgd door Mark. 
Van alles werd er verkocht, boeken deden het net als andere jaren heel goed, kinderkleding wat 
minder maar het eindresultaat was super. Veel werk verricht, fijn samengewerkt met de 
vrijwilligers en deelnemers, dat schept toch een band.  
Het was een zeer geslaagde dag. 
 
Na afloop was weer het gebruikelijke samenzijn bij Yvonne. 
De opbrengst in 2013 bedroeg € 356 en dit jaar was het € 425. Dat bedrag is voor de kas van de 
stichting. Alle personen heel hartelijk bedankt voor de inzet. 
 
Zondag 5 oktober hebben de tafeltennissers weer de jaarlijkse uitwisseling met Swift. 
Deze keer vindt de ontmoeting plaats in Deventer. We hopen dat de deelnemers een sportieve 
dag zullen beleven. 
 
Clubkas campagne 
Ook dit jaar doen we weer mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. 
Eind oktober gaat de campagne van start en Rabobank Oss e.o. stelt € 100.000,- beschikbaar!  
Van donderdag 31 oktober tot en met donderdag 14 november mogen leden van Rabobank Oss 
e.o. vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs. Elke stem telt! De waarde van een stem 
wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 100.000,- te delen door het aantal 
uitgebrachte stemmen. Wij ontvangen het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag 
dat een stem waard is. In 2013 ontvingen we maar liefst € 372. 
Oproep aan alle ouders en verzorgers  
Het is voor ons belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zo stemmen te 
vergaren. Het zou fantastisch zijn als jullie en jullie familie en vrienden stemmen geven aan onze 
stichting Bijzonder Aktief bij de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Oss e.o.  
Kijk voor meer info over de Rabobank Clubkas Campagne op: www.rabobank.nl/oss 
 
Coördinatoren 
Op dit moment hebben we volgende coördinatoren bij de diverse sporten: 
 Tafeltennis    Harm van Zwam, 0412-639572 / 06-30472803 
 Judo     Sander Meulendijks, 06-23867948 
 Zaalsport    Jeane Loeffen, 06-24154991  en Sander Meulendijks 
 Fitness op dinsdag   Hélène Zopfi, 0412-630608 
 Fitness op donderdag   Peter van Roosmalen, 0412-645153 
 Bowlen    Hans en Yvonne Bakker, 0412-639721 
 Zwemmen    Francé van der Wielen, 0412-454205  
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Als een sporter niet kan komen, geef dat dan a.u.b. door aan de coördinator. Als een sport 
onverwachts niet door kan gaan, ontvangen de sporters of hun begeleiders bericht van de 
coördinator. 


