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Bijzonder Aktief en de Unieke Sportdag
Op vrijdag 1 februari was de unieke sportdag 2019 op de Talentencampus nabij het TOP
stadion in Oss. In de ochtend konden de jongere bezoekers en ’s middags de wat oudere
deelnemen aan allerlei sporten, waarbij ze via Bijzonder Aktief konden kennismaken met
fitness en tafeltennis. Andere sporten waaraan kon worden deelgenomen waren onder meer
voetbal, korfbal, judo, boccia, bocce, handboogschieten en dansen.
Tussen het sporten door waren voor de begeleiders contacten met vrijwilligers van andere
verenigingen en instanties waardevol en door het present zijn bij dit evenement hebben we
onze naamsbekendheid uit kunnen breiden.
Per direct heeft de deelname al een nieuwe vrijwilligster opgeleverd. Marita van Brussel gaat
assisteren bij fitness op dinsdag en we wensen haar daarbij veel succes.
Basketbal
Inmiddels zijn er al 8 deelnemers aan onze nieuwe sport basketbal op woensdagavond van
19.00 tot 20.00 uur in de gymzaal van HUB Noord-Brabant. Zij zijn heel enthousiast en ook
coach Bert is heel lovend over de vorderingen van de spelers.
Deelnemen kan nog steeds en is gratis tot aan de grote zomervakantie.
Carnaval
Dj Luuk zorgde weer voor een gezellige sfeer tijdens de carnavalsavond. Er was volop
afwisseling en er werd actief meegedaan. Het was jammer dat het aantal belangstellenden
minder was dan in voorgaande jaren. Wellicht is dat mede te verklaren door de verplaatsing
van donderdag- naar woensdagavond. Op die avond kunnen onze deelnemers immers
kiezen uit meerdere mogelijkheden.
In 2020 gaan we in ieder geval weer terug naar de donderdagavond van 20 februari, vlak
voor carnaval.
Eigen Sportdag Bijzonder Aktief
We zijn van plan als afsluiting van het sportseizoen een sportdag te organiseren waarbij
kennis gemaakt kan worden met elementen die voor onze deelnemers nog nieuw zijn zoals
bocce, dansen, handboogschieten en weerbaarheid. De sportdag is bedoeld voor alle
deelnemers van Bijzonder Aktief
Als de organisatie rond komt, dan houden we de sportdag op zaterdag 15 juni.
We hopen dat we gebruik kunnen maken van gebouw en sportveld van het Maaslandcollege
aan de Vianenstraat in Oss.

Deelnemers en vrijwilligers willen jullie zaterdag 15 juni bestemmen voor
deelname aan deze sportdag?
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