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 Vakantie 
Het familiezwemmen op 15 juli is de afsluiter van het sportseizoen 2016-2017. Tijdens 
de grote vakantie stoppen alle sportactiviteiten en deze worden vanaf 28 augustus weer 
opgestart. Daarbij blijven alle sporten op dezelfde locaties en tijdstippen als in dit 
voorbije seizoen. 
De juiste begindata van de diverse sporten zijn te vinden in de sportkalender op onze 
website!! 
 
Vooruitblik 
-Rommelmarkt 
Zondag 10 september is de jaarlijkse rommelmarkt op de stoep bij  
Kwalitaria Loeffen en Supermarkt Jumbo aan de Vierhoeksingel in Oss. Er zijn plannen 
om tijdens de rommelmarkt demonstraties van verschillende sporten te geven. 
-Samen bowlen 
Op initiatief van Bowling Vereniging Oss (BVO) worden plannen gesmeed om een 
toernooi voor te bereiden waaraan teams van BVO, Bijzonder Aktief en spelers van FC-
Oss deelnemen. De samenstelling van elk team bestaat dan steeds uit:  
               1 deelnemer van FC-Oss 
               1 deelnemer van Bijzonder Actief 
               1 deelnemer van BVO  
Het initiatief kan rekenen op medewerking van Bijzonder Aktief en we hopen dat het tot 
daadwerkelijke uitvoer zal komen. 
-Outfit 
Het is prettig als sporters van Bijzonder Aktief deelnemen aan toernooien en Special 
Olympics ze dat kunnen doen in een herkenbare outfit. Er worden plannen beraamd 
voor de aanschaf van bijvoorbeeld sportjacks of trainingspakken. Omdat dit veel van de 
beschikbare financiën vraagt, zullen we daarbij zondermeer de hulp van sponsoring 
nodig hebben. 
-Try out sports 
Veel verenigingen bieden aspirant leden in het begin van het seizoen 
kennismakingslessen aan. Bij Bijzonder Aktief kunnen belangstellende sporters altijd een 
viertal keren gratis meesporten alvorens ze besluiten wel of geen deelnemer te worden. 
 

Tip 
Op donderdag 20 juli is er tijdens de Vierdaagsefeesten een speciale wandeling door 
Nijmegen. De wandeling van circa 5 km start om 14.00 uur in het Kelfkensbos en 
iedereen met een beperking, inclusief vrienden en familie, is welkom en bij deze 
uitgenodigd om deel te nemen. Aanwezig zijn om 13.30 uur i.v.m. in ontvangst nemen 
van een speciaal t-shirt. 
Extra info en inschrijven op de site van de Vierdaagsefeesten, via onderstaande link.   
www.vierdaagsefeesten.nl/programma/uniek-wandelen/ 

Ieder een prettige, ontspannen, vakantie toegewenst 
 
Graag weer tot ziens vanaf 28 augustus 
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