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Bijzonder Aktief op de Special Olympics 

Op 8, 9 en 10 juni zijn de Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek 2018. Tij-
dens deze spelen zijn alle sporters met een verstandelijke beperking welkom, on-
geacht niveau of eerdere prestaties. Ruim 2000 deelnemers doen mee aan 21 ver-
schillende takken van sport. Daarbij krijgen ze steun van heel veel vrijwilligers en 
coaches. Net als bij de Olympische Spelen is er een openingsceremonie. In het 
Special Olympics Dorp brandt drie dagen lang de Special Olympics vlam. De spor-
ten worden aangeboden op 14 verschillende locaties, verspreid door de hele Ach-
terhoek, zowel indoor als outdoor. De tafeltennissers van Bijzonder Aktief  sporten 
in Sporthal BMV Mariënvelde. Ze logeren niet in het Special Olympics Dorp, maar 
reizen heen en weer. Onze judoka’s zijn actief in SAZA Topsporthal Doetinchem. 
Bezoek aan de wedstrijden is gratis. 

De feestelijke opening is op vrijdag 8 juni in stadion De Vijverberg in Doetichem, 
met uiteraard een hoofdrol voor deelnemers en hun begeleiders. Vanaf 17.00 uur 
zijn gasten van harte welkom voor een zeer gevarieerd voorprogramma. Rond 
18.30 uur begint het officiële programma, waarbij Erben Wennemars en Erik Hul-
zebosch als gastheren zullen fungeren. Het programma wordt een aaneenschake-
ling van optredens van nationale en Achterhoekse acts, waarbij het hoofdpro-
gramma zal worden verzorgd door Gerard Joling. Sluiting rond 20.30 uur. Voor 
kaarten vanaf  € 7,50 zie de website van de Special Olympics. 

Fitness op dinsdag 

Bij fitness op dinsdag is de mogelijkheid voor nieuwe deelnemers zich aan te slui-
ten. Als er nog twijfel bestaat over het al dan niet leuk vinden dan kunnen kandi-
daat deelnemers altijd 4 lessen gratis bijwonen. Pas na deze kennismaking hoeft 
besloten te worden of deelname definitief wordt. Omdat Vera van Donzel gestopt 
is met de begeleiding, zoeken we ook een nieuwe vrijwilliger voor de dinsdag-
avondgroep. Wie voelt zich geroepen tot deze mooie taak, of wie weet een ge-
schikte begeleider?? 
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Iedere keer wanneer we als Bijzonder Aktief aan een speciaal evenement gaan deelnemen, dan 
proberen we daar financiële ondersteuning voor te vinden. Heel trots kunnen we melden dat 
het nog iedere keer gelukt is. Ook voor deelname aan de Special Olympics 2018 is bij enkele in-
stanties aangeklopt. Lange tijd zag het er naar uit dat deze keer het verzoek om sponsoring heil-
loos zou blijven. Totdat op 22 mei het verlossende bericht kwam. Stichting SFO heeft positief 
gereageerd op onze aanvraag voor financiële ondersteuning van de deelname aan de SO 2018. 
We zijn nu in staat de kosten voor begeleiding, uitrusting, reis en verblijf af te dekken.  
 
Deelname SO (met nieuwe jacks en poloshirts) 
Namens Bijzonder Aktief nemen 4 judoka’s met 2 coaches (Walter en Erik) mee aan de SO 2018 
en bij tafeltennis gaan 5 sporters met eveneens 2 begeleiders (Harm en Wim) naar de spelen in 
De Achterhoek. We hopen dat ze fijn kunnen sporten en veel plezier beleven. 
Vanuit Bijzonder Aktief kleden we alle deelnemers, mede dankzij het verkregen sponsorbedrag, 
met nieuwe jacks waarop het logo van onze stichting staat. De tafeltennissers krijgen boven-
dien nieuwe poloshirts met uiteraard ook het logo. 
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