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Hierbij het filmpje om fit het weekend in te gaan! Derde 
training:  https://youtu.be/3FPBI4ioTZI 
Heb jij gesport met ons filmpje stuur dan een selfie en 

win een leuk prijsje. 

Beste deelnemers en vrijwilligers, 

 

We zijn inmiddels goed bezig om in beweging te 
blijven. Een beweegfilmpje zoals dit, ondersteunt 
prima. Hiervoor zijn wij DirkKuyt Foundation dankbaar 
om van de beweegfilmpjes gebruik te mogen maken. 

 

Graag willen wij jullie het 3e beweeg-filmpje, onder de 
aandacht brengen, om hiermee jullie weer te  
ondersteunen. Succes. 

 

Wij hopen net als jullie zo snel mogelijk de 

sportactiviteiten veilig weer te mogen start.  

 

 

Deze week zou de collectant voor de Hartstichting 

colleteren,  maar dit kan helaas niet vanwege het 

coronavirus. Daarom doet de hartstichting  zijn best om 

zo veel mogelijk mobiele/digitale donaties op te halen. 

Helpt u ons? Geef vanuit u hart eenmalig een donatie. 

Dankjewel!  Doneren>>>>  

WIST JE DAT… (EEN NIEUW ONDERDEEL IN DE NIEUWSFLITS OM BRUIKBARE INFORMATIE TE DELEN) 

Wist je dat… een meisje 
makkelijker vet 
verbrandt in haar 
bovenlichaam?  

 Wist je dat… 
Nederlandse jongeren 
per dag gemiddeld 138 
minuten lichamelijk 
actief zijn?  

 

Wist je dat … jongens 
meer geld uitgeven 
aan sport outfi  ts dan 
meisjes?  

Wist je dat… er 
steeds meer 
aandacht is voor een 
gezonde levensstijl? 
Sport is hierbij niet 
weg te denken.  

 

 

Stichting Bredase Aangepaste Sporten 
Nieuwsflits 10 april 2020   
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Puzzel van de week:  

 
 

Mocht je een leuk idee hebben om in deze nieuwsflits te delen, staat het je vrij om dit toe 

te sturen/melden. Naar info@aangepastesporten.nl .In deze coronacrisis moeten we 

elkaar steunen en op elkaar letten om dit gezond door te komen.   

Wij wensen alle deelnemers en vrijwilligers fijne Paasdagen op een verantwoordelijke manier. 

Let goed op je zelf en wij hopen je binnenkort weer gezond bij onze activiteit te mogen ontmoeten. 
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