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Nieuwsbrief augustus 2015, ook te vinden op: www.bijzonderaktief.nl 
 
In memoriam Frits Mulhof 
Frits, was zo’n 10 jaren steun en toe verlaat van ons team! Frits zorgde dat er gesport kon 
worden, dat alles op tijd klaar stond en weer opgeruimd werd, regelde bij toernooien de 
wedstrijdschema’s en zorgde voor de gasten, was voor onze deelnemers als een vaderfiguur, had 
voor iedereen een luisterend oor en was een echte collega voor de mede coördinatoren en 
kwam in de bestuursvergaderingen op voor alle deelnemers van Bijzonder Aktief. 
 
Frits de spil van ons team is er helaas niet meer. Frits moest onverwachts opgenomen worden in 
het ziekenhuis en overleed na een kort ziekbed op 13 juli. De crematie vond plaats op 18 juli in 
Rosmalen.  
Frits zal herdacht worden op “13 september 2015” tijdens het toernooi tegen Swift in de gymzaal 
van de Bernadetteschool. 
Frits, bedankt voor die fijne jaren bij ons Tafeltennisteam van “Bijzonder Aktief”. 
 
Coaches en team Tafeltennis 
 
Start van de sporten 
Na de zomervakantie gaan we weer opstarten met onze sporten. We hopen dat zowel de 
deelnemers als de vrijwilligers weer volop zin zullen hebben om flink te gaan sporten. Iedereen 
veel plezier gewenst. De begindata van de sporten zijn nogal verschillend. 
 

Tafeltennis begint op maandag 31 augustus.  
De zaalsport start op donderdag 3 september. 
Het zwemmen op zaterdag 5 september.  
Judo begint op maandag 7 september. 
Op 8 september is de start voor de dinsdag fitness groep  
en op 10 september voor de donderdag fitness groep.  
Deelnemers aan het bowlen kunnen weer vanaf 10 september terecht op De Rusheuvel.  
 

Rommelmarkt 
Bijzonder Aktief houdt ook dit jaar weer een rommelmarkt op zondag 6 september vanaf 10.00 
uur bij Kwalitaria 't Krinkelhoekje. Als u nog oude spullen hebt, dan graag bewaren. Afgeven is 
mogelijk in de eerste week van september op het adres: Kwalitaria 't Krinkelhoekje, 
Vierhoeksingel 5.  
De opbrengst van de rommelmarkt komt ten bate van de stichting. Zowel deelnemers als 
vrijwilligers kunnen zich aanmelden om mee te doen bij de verkoop van de spullen. Aanmelden 
bij: Yvonne Loeffen. Na afloop van de rommelmarkt is er een gezellig samenzijn bij Yvonne. 
 
Tafeltennis 
Op zondag 13 september is de jaarlijkse tafeltenniswedstrijd tegen Swift uit Deventer.  
Het is erg fijn als ouders, begeleiders en medebewoners daarbij aanwezig zijn. Met extra 
publieke belangstelling  kunnen we een gezellige sportmiddag beleven en het betekent voor ons 
team een extra stimulans om goed te presteren. De toegang is gratis. De coaches en vrijwilligers 
van Bijzonder Aktief zorgen voor koffie, thee en frisdranken met wat lekkers erbij!  
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In de loop van de middag zal even stilgestaan worden bij het overlijden van Frits Mulhof, mede 
coach en teamgenoot van het tafeltennis! 
 
Hopelijk tot ziens op zondag 13 september tussen 13.00 uur en 16.00 uur in de 
Hubnoordbrabantschool, Ruwaardstraat 15 Oss. [ ingang gymzaal] 
 
Vrijwilligers gezocht 
Door het wegvallen van Frits hebben we per direct behoefte aan een extra coach bij tafeltennis. 
Door de toekomstige verhuizing van Jurgen zoeken we een coach voor judo. 
Om incidenteel in te vallen bij ziekte of afwezigheid van de huidige vrijwilligers zoeken we 
aanvulling.  
 
Voor het coachen van een sport is eigen vaardigheid een pré. Bij judo wordt ruime ervaring met 
de judosport verlangd. 
Vooral het kunnen omgaan met mensen met een verstandelijke beperking is erg belangrijk. 
 
We hopen dat ieder met ons meedenkt bij het werven van nieuwe vrijwilligers. 
Bijgaande poster kan daarbij een hulpmiddel zijn. 
Tijdens de rommelmarkt zullen we ook proberen mensen warm te krijgen voor het begeleiden 
van onze deelnemers. 
 
  
 
 
Sniet alleen gezond, via sporten leg je ook contact met leeftijdgenoten en ontwikkel je jezelf. 

Wanneer je GlGidbent van een vereniging kom je vanzelf in aanraking met teamgenoten en andere leden. 
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