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Sportakkoord Op woensdag 9 oktober is het Osse Sportakkoord ondertekend. Door het 
Sportakkoord te ondertekenen zijn de toekomstplannen voor sport en bewegen in Oss 
vastgelegd. Het Osse Sportakkoord werd ondertekend door ruim 40 samenwerkingspartners. 
Het Sportakkoord bestaat uit vier ambities die ervoor moeten zorgen dat iedere Ossenaar 
meer gaat bewegen. De ambities richten zich op vitale sportaanbieders, een duurzame 
sportinfrastructuur, vaardig in bewegen en inclusief sporten en bewegen. Iedere ambitie 
bestaat uit concrete doelstellingen. In 2025 moeten de ambities gerealiseerd zijn. Met de 
samenwerkingspartners worden programma’s ontwikkeld om de ambities te realiseren. Een 
deel uit de inhoud: Samen met sportaanbieders, maatschappelijke partners, de gemeente Oss en buurtbewoners 

gaan we bouwen aan de vitale vereniging. Bij een vitale vereniging staat sport nog steeds centraal, maar is dit niet meer 
de enige functie van een vereniging. De vereniging wordt een plek waar buurtbewoners samenkomen en waar het hele jaar 
door aanbod van activiteiten is. De vereniging als spil in het maatschappelijke speelveld. Daarnaast werken besturen van 

vitale verenigingen samen om zo van elkaars inzichten te leren.Samen  
De volledige inhoud is op onze website te vinden, onder het kopje nieuwsbrieven en 
vervolgens: Drieluik Osse Sportakkoord.  

Clubheld 2019 Harm van Zwam is genomineerd voor de verkiezing Clubheld van het Jaar. Dat 
is vanwege zijn jarenlange trouwe inzet voor de groep tafeltennissers, voor zijn inzet als 
bestuurslid, organisator van sportuitwisselingen, deelname aan Special Olympics en omdat 
hij altijd als eerste klaar staat voor het verlenen van hand- en spandiensten bij rommelmarkt 
en overige activiteiten van Bijzonder Aktief. Er kan op Harm van Zwam worden gestemd via 
https://www.clubheldvanhetjaar.nl/harm-van-zwam. 

Interview Sigeourny Th.                                                                                                                         
Vanwege zijn gezondheid kreeg Sigeourny het advies te gaan sporten. Via het Sport 
Expertise Centrum (SEC) kwam hij terecht bij het zwemmen op zaterdagochtend bij 
Bijzonder Aktief. Dan blijkt dat Sigeourny niet alleen fysiek fitter, maar ook mentaal 
positiever wordt. Hij vertelt: ‘Ik ben heel erg goed opgevangen bij Bijzonder Aktief. Iedereen 
is er aardig voor elkaar’, ….. Het gehele interview is op onze website te vinden onder het 
kopje nieuwsbrieven. In dit interview is te lezen hoe belangrijk sporten kan zijn en wat het 
voor het welzijn van een persoon kan betekenen.  

Sint 
Donderdag 28 november bracht sint met drie pieten een bezoek aan deelnemers met 
familieleden, vrienden en vrijwilligers. In de fraai versierde zaal van DOT werd allereerst dj 
Luuk door sint bij zich geroepen. Hij vroeg hem naar zijn grote toekomstplannen en 
benoemde hem tot hulppiet. Vervolgens werd van elke sport een deelnemer op 
humoristische wijze naar belevenissen gevraagd. Het werd een bijzonder gezellige avond.   
 
 

http://www.bijzonderaktief.nl/
https://www.clubheldvanhetjaar.nl/harm-van-zwam

