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Sint                                                                                                                                                     
Donderdagavond 29 november kwam sint met zijn pieten op bezoek voor deelnemers met 
hun ouders, begeleiders, familieleden, vrienden en vrijwilligers van Bijzonder Aktief in de 
kantine van korfbalvereniging DOT. Tot ieders verbazing had sint een grote verrassing voor 
de stichting. Sint vertelde over de nieuwe sport op woensdagavond waar het eerste half jaar 
ieder gratis aan kan deelnemen. 
 
Nieuwe sport Basketbal                                                                                                                      
We gaan er trots op dat we erin geslaagd zijn een nieuwe sport aan te bieden met een 
nieuwe vrijwilliger. Bert van Berkum gaat vanaf woensdag 9 januari 2019 van 19.00 tot 20.00 
uur een groep opstarten met als activiteit basketbal. Dat wordt gespeeld in de gymzaal van 
HUB Noord Brabant aan de Ruwaardstraat. De groep wordt samengevoegd met de huidige 
deelnemers aan zaalsport. De activiteit zaalsport van donderdagavond komt hiermee te 
vervallen vanaf januari 2019. We hopen dat veel nieuwe deelnemers met plezier zullen gaan 
basketballen en we wensen Bert alle succes toe. Zie verder  de oproep onder deze brief. 
                                                                                                               
Tafeltennisuitwisseling                                                                                                                                     
Zondagmiddag  4 november was de jaarlijkse ontmoeting tussen de tafeltennisteams van 
Bijzonder Aktief en Swift en werd gestreden om de Frits Bokaal. Het toernooi verliep goed en 
zowel spelers, vrijwilligers als de vele belangstellende ouders en vrienden hadden het goed 
naar hun zin. Een mooie bijkomstigheid daarbij is het ontstaan van contacten tussen spelers, 
vrijwilligers en ouders.                                                                                                                       
Swift ging met de wisselbeker naar huis en alle spelers kregen een medaille voor hun 
sportieve inzet. Op naar de volgende ontmoeting in Deventer. 
 
Zwemmen 
Als deelnemers niet komen zwemmen, meld dit een week vooraf of geef het door via e-mail 
aan Francé of Yvonne. 
 
Jurgen                                                                                                                                                     
Ons erelid Jurgen van der Heijden heeft op 25 november bij het judo de eerste dan-graad 
zwarte band behaald. Een prachtige, eervolle prestatie waarmee we Jurgen van harte 
feliciteren. 
 
Bijzonder Aktief in 2018 We begonnen het jaar met zes verschillende sporten en eindigen 
het jaar met vijf sporten, zonder judo. We zijn op zoek naar nieuwe activiteiten.                  
Een klein overzicht van de huidige sporten.                                                                                       
Bij tafeltennis ligt het aantal deelnemers heel constant rond 10, bowlen met 17 kent een 
wachtlijst, fitness op dinsdag heeft 6 en op donderdag 11 deelnemers; zaalsport is minimaal 
bezet en zal vanaf januari 2019 opgaan in basketbal en bij zwemmen tellen we 30 
deelnemers.  
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Beste Sporters, 

We hebben goed nieuws.  

We hebben plannen om te gaan starten met Basketbal.  

Bert van Berkum is een gediplomeerd en ervaren trainer die jullie graag het 
spel wil gaan leren.  

We willen in januari 2019 op de woensdagavonden gaan starten in de sportzaal 
van HUB. 

We zijn benieuwd of je zin hebt om mee te komen doen. Daarom mag je, als je 
je aanmeldt het eerste seizoen, dus tot juli 2019, grátis meedoen. 

Laat ons voor 15 december a.s. even weten of je mee wilt doen door 
onderstaand strookje in te vullen en in te leveren bij een van onze 
coördinatoren van de andere sporten.  

Je mag me ook een mailtje sturen met je wensen: h.zopfi@hccnet.nl.  

      met vriendelijke groeten, Henny Zopfi. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Antwoordstrookje: NAAM: ………………………………………………………… 

0 Ja, ik heb interesse om het eerste half jaar mee te doen met Basketbal* 

0 Nee, ik heb geen interesse. 

*Indien je hebt aangegeven dat je mee wil doen, gaan we contact met jou of je begeleiders 

opnemen. 

 


