Nieuwsbrief juli 2016, ook te vinden op: www.bijzonderaktief.nl
Rommelmarkt
De jaarlijkse Rommelmarkt ten bate van Bijzonder Aktief is op zondag 11 september en
ook deze keer vindt het evenement plaats op het trottoir bij Supermarkt Jumbo en
Kwalitaria Loeffen aan de Vierhoeksingel in Oss van 10.00 tot 13.00 uur.
Als u oude spullen beschikbaar stelt voor de rommelmarkt dan kunt u die in het begin
van september afgeven op het adres Vierhoeksingel 5 (bij de friteszaak naar binnen
gaan, dan kunnen de spullen in de schuur worden opgeslagen).
We hopen dat veel vrijwilligers en deelnemers meedoen aan de verkoop van de spullen.
Aanmelden om mee te doen, kan bij:
Yvonne Loeffen
Vierhoeksingel 5
5341 PN Oss
tel. 06-45020826
e-mail: loeffen.yvonne@gmail.com
Bijzonder Aktief doet mee met de Rabobank Clubkas Campagne
De inschrijving van onze stichting voor de Rabobank Clubkas Campagne is positief
beoordeeld. Met de deelname maken we kans op een bijdrage uit het door de bank
beschikbaar gestelde bedrag. Leden van de bank ontvangen voor de stemperiode per
post een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Van maandag 10 oktober tot en
met zondag 23 oktober 2016 brengen zij via een stemsite hun stem uit op de
verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toe dragen. Ieder lid ontvangt vijf
stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging mogen worden
uitgebracht.
Let op: alleen leden van Rabobank Oss Bernheze mogen stemmen.
Special Olympics 2016
Deel 1 (Harm)
Onder de ruim 2500 sporters bij de Special Olympics 2016 op verschillende locaties in
Nijmegen, Wychen en Groesbeek waren ook deelnemers van Bijzonder Aktief. De
tafeltennissers hebben genoten van het toernooi waarbij ze goed speelden. Op
vrijdagavond 1 juli was het openingsdefilé met presentator Jochem van Gelder en
optredens van bekende artiesten zoals Frans Bauer. De wedstrijden vonden plaats op
zaterdag en zondag. Daarbij liep Sjors een blessure op met flinke schaafwonden en een
dikke enkel. Gelukkig kon hij toch verder dankzij de hulp van de dames van het
aanwezige EHBO team.
Bij de afsluiting van het tafeltennis waren er vaantjes voor Henri van L., Henri V. en
Jeroen, brons voor Marloes en goud voor Rex en Sjors, maar voor het gevoel van de
coaches zijn alle sporters nummer één geworden. Meedoen is immers nog belangrijker
dan winnen.
Alle coaches, begeleiders en chauffeurs hartelijk bedankt voor hun grote inzet.
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Special Olympics 2016
Deel 2 (Heidi)
De deelname aan de Special Olympics was een mooie happening. Er was op
vrijdagavond een mooi programma. Het defilé was erg leuk om te zien en de
deelnemers vonden het prachtig. Erg jammer daarbij was wel dat de deelnemers
allemaal in de regen zaten of stonden. Het publiek zat heerlijk droog op de tribune.
Op zaterdag begon dan eindelijk de Special Olympics voor de sporters met een
gezamenlijke opening voor judo en basketbal, waarbij Triveth de Olympische vlam naar
voren mocht dragen. Na een warming up, waarbij de judoka's al flink aan de bak
moesten, werden clinics gegeven.
Zondag was de dag voor de wedstrijden. Voor de middag mocht Triveth aan zijn partijen
judo beginnen. Helaas werd hij in de eerste partij hard onderuit gehaald en gaf dit pijn
aan de ribben. Toch heeft hij erg goed zijn best gedaan en eindigde op de vijfde plaats in
zijn poule.
Jurgen was in de middag aan de beurt en die was er helemaal klaar voor. Ook hij gaf het
niet zomaar gewonnen en werd gedeelde tweede.
In 2018 zal het evenement in Doetinchem en omstreken plaatsvinden.
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