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Nieuwsbrief 

Aktief nummer 1.  

Ze kijken al uit naar de 

volgende SO die waar-

schijnlijk in 2020 in Den 

Haag zal plaatsvinden. 

We danken niet alleen 

de coaches maar ook de 

mensen die iedere keer 

voor het vervoer zorg-

den.  

 

Het tafeltennisteam, be-

staande uit Rex, Sjors, 

Henri, Richelle, Jeroen en 

hun coaches Harm en 

Wim, kijken terug op een 

heel gezellig weekend in 

de Gelderse Achterhoek. 

Spelers en begeleiders 

hadden ervoor gekozen 

om dagelijks heen en 

weer te reizen.  

Alle tafeltennissers heb-

ben bijzonder goed ge-

presteerd en dat le-

verde gouden, zilveren 

of bronzen medailles en 

de nodige vaantjes op, 

maar volgens Harm en 

Wim zijn alle deelne-

mers van Bijzonder    

Tafeltennis  op de Special Olympics 2018 

Judo op Special Olympics 

2018  

Triveth, Marco en Corina 

waren hier namens Bijzon-

der Aktief de deelnemers 

on-der leiding van hun 

coaches Walter en Erik. Zij 

verbleven met nog enkele 

begeleiders in drie huisjes.  

Vanaf de spectaculaire 

opening met onder 

meer het ontsteken van 

de Olympische vlam op 

vrijdagavond 8 juni heb-

ben ze alles bijgewoond. 

En wat hebben ze alle-

maal genoten van de 

wedstrijden . 

Met 1keer eerste en 2 

keer een mooie tweede 

plaats. Iedereen heeft 

het heel goed gedaan en 

ook hier een oprecht 

dank je wel voor de coa-

ches en alle begeleiders.  

 

In dit nummer : 

 Special Olympics. 

 SFO 

 

Ga voor een uitgebreid en 

interessant met foto’s ver-

sierd verslag over het judo 

tijdens de SO naar onze web-

site!! (Dat verslag is geschre-

ven door Heidi van Pinxte-

ren.)  

Tafeltennis team 



Stichting SFO 

Voor de bekostiging van onze deelname 

aan de Special Olympics hebben we steun 

gekregen van stichting SFO. Deze stich-

ting vindt het belangrijk dat mensen met 

een verstandelijke beperking echt kun-

nen meedoen binnen onze samenleving.  

Dat ze kunnen kennismaken met andere 

omgevingen en met mensen die geen 

verstandelijke beperking hebben. Dat ze 

aan sport kunnen meedoen of hun creati-

viteit kunnen tonen. Dat ze voldoening 

kunnen halen uit volwaardig werk en zo 

ook een waardevolle bijdrage kunnen 

leveren.  

Daarom investeert SFO in het ondersteu-

nen van deelname aan speciale evene-

menten door bijvoorbeeld Bijzonder     

Aktief. Niet enkel voor recreatie, maar 

ook initiatieven op het gebied van werk, 

en woonomstandigheden kunnen een 

beroep op SFO doen.  

Wij zijn SFO zeer erkentelijk voor hun fi-

nanciële bijdrage aan Bijzonder Aktief.  
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