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Nieuwsbrief februari 2015, ook te vinden op: www.bijzonderaktief.nl 
 
Fitness op donderdag 
In de nieuwsbrief van januari hebben we gemeld dat we zoeken naar een nieuwe coördinator 
voor fitness op donderdagavond. We zijn daar nog niet in geslaagd. Als tijdelijke oplossing gaan, 
althans voorlopig, bestuursleden beurtelings ondersteuning verlenen. We blijven uiteraard 
zoeken naar uitbreiding van het vrijwilligersbestand. 
 

Gratis zaalsport in maart 
Gedurende de gehele maand maart mag iedereen gratis meedoen aan zaalsport op 
donderdagavond in de gymzaal van de Bernadetteschool van 19.00 tot 20.00 uur.  
 
Judo 
Een wijziging voor wat betreft het melden van verhindering voor deelname aan judo. Voortaan 
doorgeven als je op maandagavond niet kunt komen naar judo aan: 
Henri van der Heijden telefoon: 0412-622354 
of 
Henny de Klein, telefoon: 0412-482575/06-16686622 
Op 31 januari gaan een aantal judoers meedoen aan een toernooi in Gilze. 
 
Gesprek met leiding van het Golfslagbad 
Van de zes sporten die Bijzonder Aktief aanbiedt, telt het zwemmen de meeste deelnemers. 
Maar liefst 30 personen gaan wekelijks op zaterdag naar het Golfslagbad. Daarvoor betaalt 
Bijzonder Aktief een bepaald bedrag aan het zwembad. Om kostendekkend te zijn, moeten we in 
feite meer dan dertig betalende deelnemers hebben. Als we de groep willen uitbreiden, lopen 
we echter voortdurend tegen bepaalde problemen op. Daarom is een gesprek geweest met de 
leiding van het Golfslagbad Dat heeft er toe geleid dat we over extra kleedruimtes kunnen 
beschikken. Daardoor kan de ledenstop bij het zwemmen worden opgeheven. 
 
Ruimte voor nieuwe deelnemers 
Bij diverse sporten is weer ruimte voor nieuwe deelnemers. 
Fitness: Het fitness is in het Anton Jurgenshuis in de zaal van Slebus & Wijakker. Op 
dinsdagavond  is nog ruimte voor 1 nieuwe sporter en op donderdagavond kunnen nog 3 nieuwe 
sporters bijkomen. 
Tafeltennis: Op maandagavond is nog plaats voor 2 nieuwe sporters in de gymzaal van de 
Bernadetteschool.  
Zaalsport: Op donderdagavond, ook in de gymzaal van de Bernadetteschool, is nog volop ruimte 
voor een aantal nieuwe deelnemers. 
Judo: Ook bij het judo op maandagavond in de gymzaal van de Bernadetteschool is nog volop 
gelegenheid om nieuwe sporters te verwelkomen. 
Zwemmen: Voor een zevental sporters is het mogelijk aan te sluiten bij het zwemmen in het 
Golfslagbad op zaterdagochtend. 
Bowlen: Het bowlen op donderdagavond op de bowlingbaan op De Rusheuvel zit op dit moment 
aan het maximaal aantal deelnemers. 
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Carnaval  
Datum carnavalsavond voor alle belangstellenden: donderdag 12 februari 2015 van 19.00 tot 
21.30 uur. Er is een prijsje voor de mooiste verkleding en voor degene die het mooiste kan 
dansen. 
 
Nieuwsbrief 
De nieuwsbrief wordt maandelijks opgestuurd naar 96 bekende e-mailadressen. We hebben het 
idee dat het bestand met e-mailadressen niet helemaal compleet en ook niet up to date is. 
Derhalve het verzoek om wijziging in e-mailadres even door te geven. 
 
Meer vrijwilligers  
Om te voorkomen dat onze deelnemers tijdens het sporten de begeleiding door een vrijwilliger 
missen, is het wenselijk dat we enkele reserve vrijwilligers hebben. Daarmee bedoelen we 
mensen op wie we een beroep kunnen doen om incidenteel eens in te vallen als de vaste 
begeleider niet kan komen door ziekte of welke andere reden dan ook.  
Hopelijk kunnen jullie mensen daar enthousiast voor maken. 
 
Laat het a.u.b. weten, als je iemand weet op wie we een beroep kunnen doen. 
 
 
 
 
 


