Nieuwsbrief oktober 2016, ook te vinden op: www.bijzonderaktief.nl
Rommelmarkt van 11 september
De opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt ten bate van Bijzonder Aktief is € € 325,50. Dat is
een mooi en welkom bedrag. Misschien nog belangrijker is dat tijdens de markt zich een nieuwe
vrijwilligster heeft aangemeld.
Rabobank Clubkas Campagne
Van 10 tot en met 23 oktober kunnen leden van de Rabobank stemmen uitbrengen op
verenigingen of stichtingen. Als je lid bent van de Rabobank krijg je een stemkaart. Via de
computer vul je daarvan de code in en vervolgens kun je kiezen uit vele organisaties. Ieder lid
ontvangt vijf stemmen. Er kunnen maximaal twee stemmen op één dezelfde vereniging of
stichting worden uitgebracht. Uiteraard hopen we dat de keuze zal vallen op Bijzonder Aktief.
Misschien kunt u zelfs nog andere bekenden enthousiast maken op onze stichting te stemmen.
Iedere stem levert namelijk geld op voor de stichting.
Tafeltennis
Het zal ondertussen voor iedereen duidelijk zijn dat het tafeltennis voortaan op maandagavond
tussen 19.00 en 20.00 uur is.
Op 6 november wordt met een aantal spelers deelgenomen aan het jaarlijks toernooi van Swift in
Deventer.
Nieuwe judoleraar voor Bijzonder Aktief
Bijzonder Aktief biedt verschillende sportmogelijkheden aan mensen met een verstandelijke
beperking. Bij het onderdeel judo is Jurgen van der Heijden, winnaar van een gouden medaille bij
de Special Olympics 2015 in St. Petersburg, gestopt. Als kleine jongen kwam Jurgen als leerling
onder judo bij Bijzonder Aktief en sinds enkele jaren was hij uitgegroeid tot coach. Om zich
verder te bekwamen in judo en de zwarte band te halen, gaat Jurgen meer trainen op de Gjudoschool in Venray. Daardoor wordt het voor hem onmogelijk de trainingen voor Bijzonder
Aktief te blijven verzorgen.
Gelukkig is de stichting er in geslaagd een opvolger te vinden in de persoon van Walter van Well.
Walter is als gediplomeerd judoleraar geen onbekende in de judowereld. Het is heel opmerkelijk
dat zo’n gelouterde judocoach aangepaste trainingen gaat verzorgen voor onze deelnemers.
Vanaf maandagavond 12 september is dat wekelijks in de gymzaal van Hub Noord Brabant van
20.00 tot 21.00 uur.
Hieronder stelt Walter zich voor.
Hallo beste deelnemers van het judo bij Bijzonder Aktief
Mijn naam is Walter van Well en ik woon in Oss, ik ben getrouwd met Wendy en samen hebben
we 4 kinderen in de leeftijd van 15 tot 22 jaar.
Ik judo al vanaf mijn 5e jaar en vanaf mijn zestiende geef ik al judoles aan jong en oud.
Ik heb bijna 20 jaar een eigen judoschool gehad in Heesch en Uden en heb in al die jaren ook de
judolessen verzorgd in Nistelrode en Nuland.
Vanaf mijn achttiende ben ik nierpatiënt en in november heb ik mijn tweede donornier
ontvangen die het gelukkig goed doet.
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Doordat ik twee jaar geleden mijn eigen judoscholen verkocht heb en alleen nog maar judolessen
geef in Nistelrode en Uden, heb ik tijd gekregen voor iets nieuws op het judogebied.
Ik ben enthousiast geworden door één van de deelnemers van de judolessen van Bijzonder
Aktief en toen het bestuur aangaf dat ze geen judoleraar meer hadden voor de judoles, heb ik
aangeboden om Bijzonder Aktief uit de brand te helpen.
Ik ben samen met het bestuur overeengekomen dat, als ze het allemaal met de deelnemers
geregeld krijgen, ik de judolessen op de maandagavonden van 20.00 tot 21.00 uur zal verzorgen
op de Hub Noord Brabantschool in Oss.
Mijn doelstelling is om van de judoles van Bijzonder Aktief een succes te maken.
En het succes wordt in mijn ogen bereikt als ik de deelnemers zowel op lichamelijk, emotioneel
en mentaal gebied een stapje vooruit kan laten zetten.
De lijfspreuk van mijn dojo is “ een grote wereld achter de kleine deur”
Ik wil deze uitdaging met bijzonder veel plezier en enthousiasme aangaan en hoop op de steun
van u als ouders / verzorgers.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben omtrent de judolessen, wedstrijden of andere
randzaken dan sta ik u graag te woord.
Mijn email adres is: Tanoshiibudoschool@gmail.com ( voor alle vragen en opmerkingen is dit de
makkelijkste weg om te informeren bij me)
Kijkt u ook maar eens op onze facebookpagina, daar vindt u alle nieuwtjes die betrekking hebben
op de judolessen binnen Budoschool Tanoshii en Bijzonder Aktief.
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