Nieuwsbrief maart 2017, ook te vinden op: www.bijzonderaktief.nl
Uitnodiging Workshop
Reeds eerder hebben de vrijwilligers en stagiairs van Bijzonder Aktief via de e-mail een bericht
ontvangen over het verzetten van de workshop. Deze workshop over het inspelen op sporters
met autisme en veiligheid bij het sporten staat nu gepland op dinsdagavond 23 mei om 20.30
uur. Er komt nog een aparte uitnodiging voor deze avond in de gymzaal van het Maaslandcollege.
Judolessen op HUB Noord Brabant locatie Oss
In overleg met gymlerares Kiki (van HUB Noord Brabant, voorheen Bernadetteschool) gaat onze
judocoach Walter van Well gedurende drie weken judolessen verzorgen aan zo’n honderd
leerlingen. De ouders van de leerlingen van HUB Noord Brabant zijn daarover ingelicht. Bijzonder
Aktief zorgt voor folders en biedt geïnteresseerde leerlingen de mogelijkheid een maandje mee
te draaien bij het judo op de maandagavonden tussen 20.00 en 21.00 uur.
We hopen dat deze gastlessen van Walter op de school een aanzuigende werking zullen hebben.
Carnaval
Tijdens de carnavalsavond van donderdag 16 februari in de kantine van korfbalvereniging DOT
aan de Macharenseweg ging het er erg gezellig aan toe. De zaal was door een werkgroep van
DOT prachtig versierd. Veel deelnemers van Bijzonder Aktief waren fraai uitgedost en met hun
ouders, begeleiders en soms ook broertjes of zusjes heel actief op de vloer. Ze werden door de
vaste dj Luuk zeer afwisselend betrokken bij het carnavalsgebeuren en in de juiste sfeer
gebracht.
Zwemmen
Attentie: Telefonische afmeldingen voor het zwemmen graag doorgeven aan:
Francé van der Wielen via: 06-27363551
Het is ook heel verheugend dat we een nieuwe vrijwilliger kunnen verwelkomen. Hij gaat vooral
helpen bij de mannelijke deelnemers en wensen hem daarbij veel succes toe.
Leerbedrijf en stagiairs
Vanuit het SBB (Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven) hebben we als Bijzonder
Aktief een erkenning als leerbedrijf verworven. Dat houdt in dat we scholieren, beginnende
vakmensen, die tijdens het sporten stage lopen vanuit onze deskundigheid mogen begeleiden.
Na een wat onwennig begin bemerken we dat zowel de stagiairs als de begeleiders elkaar beter
hebben leren kennen en de uitdagingen aangaan. Het is daarbij erg lovenswaardig dat onze
vrijwilligers de bereidwilligheid tonen de stagiairs te motiveren en ze met raad en daad bij willen
staan.
Tip
In Amsterdam Noord is een nieuw sportcomplex voor mensen met een beperking. De oprichter
ervan is in de TV show van Ivo Niehe op 12 februari uitgebreid geïnterviewd.
Het is interessant deze uitzending te bekijken omdat het goed weergeeft wat het belang is van
ons vrijwilligerswerk: “Het laten groeien van kwetsbare mensen door de kracht van sport”.
De website van het sportcentrum is te vinden door te googlen op: Friendship Sports Centre.
De uitzending van de TV show op 12 februari is terug te zien via uitzending gemist en via You
Tube: https://youtu.be/Y4fAVIvB_QI
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