Nieuwsbrief december 2017, ook te vinden op: www.bijzonderaktief.nl
Rabo Clubkas Campage
Bij de Rabo Clubkas Campagne hebben we als Bijzonder Aktief dit jaar 85 stemmen gekregen
tegenover 77 in 2016. Meer stemmen en toch een iets geringere opbrengst namelijk
€ 382,50 terwijl we in 2016 nog € 385 kregen. Toch weer een leuk bedrag.
Wat bij de campagne opvalt is dat verenigingen elkaar aan stemmen helpen. Daarin valt voor
Bijzonder Aktief nog wel winst te behalen.
Sportkalender 2018
Het programma voor alle sporten in 2018 is gereed en zal binnenkort op de website geplaatst
worden. Daar is het altijd op te zoeken door te klikken op sporten en vervolgens onderaan de
sportkalender te kiezen.
Stichting Bijdehandjes
Stichting BijdeHandjes Oss is een stichting voor kinderen met een verstandelijke en of
lichamelijke beperking, in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. Het is een vrijetijdsclub met een
afwisselend programma. Een club die leuk en gezellig is en waar niks moet. Er wordt gewerkt
vanuit een duidelijk structuur. De kinderen worden begeleid door een groep enthousiaste
vrijwilligers! Men komt 2 tot 3 keer per maand bij elkaar, op woensdagmiddag(de even weken),
uitgezonderd de schoolvakanties, 14.30 tot 17.00 uur in De Deel, Treubstraat 27 in de wijk
Ruwaard.
Bij het stichtingsbestuur van BijdeHandjes is bekend dat hun deelnemers na het bereiken van de
veertienjarige leeftijd vaak niet weten waar ze voor een hobby of sport terecht kunnen. Daarom
hebben we als Bijzonder Aktief contact gezocht en ook flyers bezorgd.
Toernooi voor bowlers
Deelnemers aan het bowlen op donderdagavond hebben het volgende bericht ontvangen.
Hallo spelers, ouders, begeleiders, vrienden van de bowling activiteit bij Stichting Bijzonder
Aktief.
Mijn naam is Rob van Oss en ben PR- Bestuurslid bij Bowling Vereniging Oss.
Een tijdje geleden was ik in de Businessclub van FC-Oss (binnenkort TOP-Oss) en kwam in
gesprek met Peter Bijvelds de algemeen directeur van FC-Oss. Hij bleek ook een grote bowlingfan te zijn en heeft in zijn jeugd op heel hoog niveau gespeeld. Ik had hem gelijk uitgedaagd dat
snap je wel. Toen ik een paar dagen naderhand op donderdag heel even bij Hans en Ivonne was
wezen kijken en jullie daar bezig zag dacht ik: Waarom maken we er niet iets leuks van?
Dat heb ik met Hans en Ivonne besproken.
Wat is nu het idee waarvoor ik jullie medewerking uiteraard nog heb?
•
We gaan op een vrijdag met jullie allemaal naar een wedstrijd van FC-Oss kijken (ik regel
kaartjes).
•
We dagen daar de spelers van FC-Oss uit om te komen bowlen op een
zaterdagochtend/middag.
•
We spelen dan een toernooitje (afhankelijk hoeveel kids er meedoen) met 3 tallen tegen
elkaar.
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•
•

1 speler van FC-Oss + 1 speler van Bijzonder Actief + 1 speler van Bowling vereniging Oss.
Op het eind organiseren we wat leuke prijsjes voor jullie kinderen.

Voordat ik de boel ga organiseren, hoor ik graag van jullie wie hier aan mee wil doen zodat ik de
boel verder kan gaan organiseren. Geef even voor 4 DECEMBER via een mailtje wie dit leuk vindt
en hieraan graag mee wil doen.
Ik heb er in ieder geval zin in en kom mezelf binnenkort even voorstellen op een donderdag.
Tevens kunnen jullie dan vragen stellen indien gewenst.
Groet en tot horens, Rob van Oss, 0624245920, robvanoss@gmail.com
Uitnodiging via het Sport Expertise Centrum
Beste sportliefhebbers,
Op woensdag 27 december organiseren wij vanuit het regioloket Uniek Sporten Noordoost
Brabant een Unieke Kerstsportdag voor aangepaste sporters in de regio. Ik wil jullie dan ook
graag persoonlijk uitnodigen om mee te doen!
Dit jaar kan er naast het zaalvoetbaltoernooi ook gekozen worden uit een dansworkshop. Ook is
er de hele dag een sportcarrousel aanwezig waarbij er kennis gemaakt kan worden met diverse
aangepaste sporten.
Je kunt je individueel inschrijven of als team. Dit kan via de volgende link:
https://www.sport-expertise-centrum.nl/product/uniek-kerstsportdag-mensen-beperking/
In de bijlage kun je de uitnodiging voor de Kerstsportdag terugvinden. Ik zou het erg leuk vinden
als jullie op woensdag 27 december aanwezig zijn!
Mocht je nog vragen hebben stel ze gerust.
Met sportieve groet, Justin Hendriks, Projectmedewerker Uniek Sporten
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