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Decembermaand 
In de voorbije feestmaand had het bestuur voor enige verrassingen gezorgd. Voor alle mensen 
van Bijzonder Aktief was er een stevige tas met lekkers van de Sligro en de vrijwilligers kregen 
een fraaie kerstkaart toegestuurd. Voor iedereen nog de beste wensen voor 2015. 
 
Sportkalender 
Alle data waarop de diverse sporten plaatsvinden staan in de sportkalender 2015. Die 
sportkalender is te vinden op onze website onder de rubriek Nieuws; klik dan vervolgens op het 
envelopje Sporten 2015. Het is praktisch daar regelmatig naar te kijken. In grote lijnen volgen de 
data van sporten de schoolvakanties, maar met name bij fitness en bowlen kunnen daarop 
uitzonderingen voorkomen. 
 

Coördinator voor fitness op donderdagavond 

Na een korte onderbreking vanwege de kerstvakantie gaan onze deelnemers van Bijzonder Aktief 
onder begeleiding van hun vrijwilligers het sporten vanaf 12 januari weer oppakken. 
We hopen een succesvol sportjaar tegemoet te gaan. Daartoe is het noodzakelijk dat we snel 
over een nieuwe coördinator voor het fitness op donderdag kunnen beschikken. 
De huidige coördinator, Peter van Roosmalen, is per 5 januari met een nieuwe baan gestart en 
daarbij hoort ook dat hij in een ploegensysteem is terechtkomt gekomen. 
De nieuwe werktijden zijn voor Peter helaas niet meer te combineren met de uren die hij voor 
Bijzonder Aktief als vrijwilliger invulde. Peter is een groot aantal jaren betrokken geweest bij het 
fitness op de donderdagavond. We vinden het heel jammer dat we afscheid van hem moeten 
nemen. We zijn Peter bijzonder dankbaar voor de fijne, innemende manier waarop hij de 
deelnemers begeleidde. We wensen hem veel succes bij zijn nieuwe baan. 
 
Per direct zijn we op zoek naar een nieuwe coördinator voor het fitness op donderdagavond. 
Fitness is per jaar op 30 donderdagavonden van 19.00 tot 20.00 uur in de fitnessruimte van 
Slebus & Wijnakker in het Anton Jurgenshuis, Schadwijkstraat, Oss. 
Er is altijd een medewerker van Slebus & Wijnakker aanwezig. De nieuwe vrijwilliger hoeft 
daardoor zelf geen specifieke kennis van fitnesstoestellen te hebben. 
De begeleiding van de deelnemers, het ondersteunen en bemoedigen staan centraal. 
 
Hopelijk voelt iemand zich geroepen op donderdagvond een groep van een achttal sporters te 
gaan begeleiden, of wellicht ken je iemand die is te benaderen voor dit vrijwilligerswerk? 
 
Uiteraard hopen we snel de vacature in te kunnen vullen. Mocht dat echter onverhoopt niet 
direct lukken, dan nog zal het fitness op de donderdagavonden gewoon doorgaan. Intern wordt 
dan naar een tijdelijke oplossing gezocht.  
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