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Weerbaarheidstraining                                                                                                              
Voorafgaand aan de rommelmarkt en de clubkascampagne hadden we aangegeven dat de 
opbrengst bestemd zou worden voor de aanschaf van nieuwe jacks voor de vrijwilligers en 
voor het opzetten van weerbaarheidstraining voor de deelnemers. Een aantal jacks zijn al 
aangeschaft.                                                                                                                                                     
Voor het opzetten van een weerbaarheidstraining hebben we inmiddels contact gezocht met 
een deskundige. We hopen dat het gaat lukken en dat straks, waarschijnlijk in het begin van 
2019, veel deelnemers gebruik gaan maken van die weerbaarheidstraining. 

Instandhouding                                                                                                                                         
In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven te moeten stoppen met judo vanwege het 
ontbreken van goede leiding. Voor Bijzonder Aktief is dit vanuit sportief oogpunt gezien geen 
hoogtepunt. We verliezen een sport die één van de eerste activiteiten van onze stichting 
vormde. Bovendien zijn daarmee ook enkele judo deelnemers en hun vrijwilligers 
verdwenen.                                                                                                                                           
Voor de instandhouding van de stichting en voor de onderliggende overige sporten zijn er 
echter geen verdere consequenties. We zijn nog steeds een gezonde stichting met een groot 
sportaanbod en een aantal enthousiaste vrijwilligers.  

Tafeltennisuitwisseling                                                                                                                                     
De jaarlijkse ontmoeting tussen de tafeltennisteams van Bijzonder Aktief en Swift uit 
Deventer is op zondag 4 november van 12.00 tot 15.30 uur. Er wordt gestreden om de Frits 
Bokaal. (Genoemd naar Frits Mulhof de enige jaren geleden overleden, geliefde, coach bij tafeltennis) De 
onderlinge omgang tussen de deelnemers is bij de wedstrijdjes altijd heel gemoedelijk. Er is 
volop strijd, maar ook plezier. De vrijwilligers verdienen complimenten. Ieder jaar weten ze 
de deelnemers weer een aangename middag te bezorgen.                                                                                       

Het toernooi is vrij toegankelijk in de gymzaal van de school Hub Noord Brabant, 
Ruwaardstraat 15 Oss. 

Sint                                                                                                                                                     
Donderdagavond 29 november is het weer zover. Van 19.00 tot 21.00 uur vieren we het 
sinterklaasfeest in de kantine van korfbalvereniging DOT aan de Macharenseweg. De zwarte 
pieten verwachten we al direct om 19.00 uur en we hopen dat sint daarna niet lang op zich 
zal laten wachten.  

Er komt nog een aparte uitnodiging voor de sinterklaasavond. 

 


