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Steun ons via Rabo Club Support  
Jaarlijks stelt de RABO een maatschappelijk dividend beschikbaar voor verenigingen en 
stichtingen. Leden van de RABO kunnen van 27 september tot 11 oktober vijf verschillende 
stemmen uitbrengen. Zoals eerder aangegeven wordt de opbrengst aangewend ter 
bekostiging van deelname aan de Special Olympics 2020 in Den Haag. Uiteraard rekenen we 
op uw stem. Ga daarvoor naar Rabobank.nl/clubsupport en gebruik de door de bank 
aangeleverde persoonlijke code om in te loggen en te stemmen. Op Bijzonder Aktief kan 
ieder 2 stemmen uitbrengen. 
 
Aan bevriende stichtingen hebben we gevraagd hun deelnemers te adviseren tenminste één 
van hun stemmen op Bijzonder Aktief uit te brengen.  
Na het stemmen op Bijzonder Aktief valt als suggestie voor het uitbrengen van de overige 
drie stemmen te denken aan: Gesposs, Bijdehandjes, Dansschool Bolero, Enerzjiek, Vrienden 
van Dolfijn (Schaijk), Stichting Vrienden van ’t Huifbed (Berghem).   
 
Rommelmarkt zondag 1 september 
Vooraf wordt altijd via Regio en Sleutel de rommelmarkt aangekondigd. Deze keer was er 
zelfs een opvallend bericht in de zaterdagkrant van het Brabants Dagblad. Op dezelfde dag 
waren ook elders rommelmarkten. Dat zorgde voor veel drukte op straat en passerende 
mensen kunnen dan op het idee komen even te stoppen bij onze rommelmarkt. Dat leverde 

een aardige verkoop op ter waarde van € 609.Dit bedrag wordt aangewend voor bekostiging 
van onze bijzondere activiteiten.     
Alle deelnemers, vrijwilligers, kopers en donateurs heel hartelijk bedankt. Een bijzonder 
woord van dank aan Yvonne, die haar zaak beschikbaar stelde en de catering en de gehele 
organisatie heeft verzorgd. 
 
Rommelmarkt in 2020 
Het is nu zo geregeld dat in de week voorafgaand aan de markt spullen worden gebracht, die 
worden opgeborgen, daarna gesorteerd en ingepakt. Op de bewuste dag worden ze 
tentoongesteld op en bij de marktkramen. Dat is een berg werk. 
Ook in 2020 willen we weer een rommelmarkt houden. De locatie van het evenement blijft 
op de hoek Vierhoeksingel/Zaltbommelseweg. De organisatie zal worden veranderd.  
 
Reanimatie 
Als bestuur van Bijzonder Aktief bieden we onze vrijwilligers de gelegenheid middels een 
korte cursus een certificaat voor het toepassen van reanimatie te halen. We vinden het heel 
waardevol dat in onverhoopt voorkomende gevallen gepaste hulp verleend kan worden. Een 
groot aantal heeft positief gereageerd op de mogelijkheid en gaat bij een EHBO vereniging 
de opleiding reanimatie volgen. 
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