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Dit zijn de winnaars van vorige weken: 
 
De winnaars van vorige week (05-02-21) hebben hun prijs opgehaald 
op kantoor. Zij namen deel aan de 4e kahoot quiz. De 1e prijs ging 
naar Corné, de 2e naar Zara, en de 3e prijs ging naar Nora. Jullie nog 
gefeliciteerd. 
 
 
 
 
 

Gister was het weer een gezellige en geslaagde avond. Het was leuk 
om jullie allemaal in jullie mooiste kostuum te zien. We hebben niet 
1 maar 2 kahoots mogen spelen! Verder hebben we nog gedanst en 
weer lekker kunnen kletsen. 
Ook deze keer waren er weer 3 winnaars, het ging dit keer niet om 
de 1e, 2e en 3e plaats van de kahoot. Maar om de 1e prijs van de 
kostuumwedstrijd en de 1e plaats van beide kahootquizen. De 1e 

plaats van de kostuumwedstrijd is gegaan naar Amy, de 1e plaats van de carnavalsquiz ging naar Merel, en 
de 1e plaats van de muziekquiz ging naar Petra. Jullie kunnen je prijs vanaf woensdag 17 februari op komen 
halen. 
 
 
 

 
 
 
Prins Arie d’n Irste van ut Kielegat aan het woord. 
 

Prins Arie stelt de deelnemers en vrijwilligers van stichting BAS 
gerust. Hij komt volgend jaar weer graag langs om de prins/prinses 
en raad van stichting BAS te installeren tijdens carnaval 2022. Dit 
liet hij weten via de digitale carnavalsgroet, tijdens carnaval 2021. 
Zie het filmpje>>>>> 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stichting Bredase Aangepaste Sporten 
Nieuwsflits 12 februari 2021 
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Beste deelnemers, 

Vanuit de Special Olympics is er een app gelanceerd 

genaamd; Scoor je PR! (Persoonlijk record) 

Met de app Scoor je PR! Leer je op een eenvoudige 

manier je uithoudingsvermogen, kracht, balans en 

gezondheid te verbeteren. 

Dit wordt allemaal uitgelegd aan de hand van filmpjes. 

Het enige wat je hiervoor nodig hebt is een telefoon of 

tablet waarop je deze app kunt installeren.  Hieronder staat een filmpje waarop je kunt zien wat de app 

inhoudt. Zie hier het uitlegfilmpje scoor je PR >>>>> 

Lijkt het jou leuk om samen met ons weer actief te worden? Meld je dan nu aan via 

aanmelden@aangepastesporten.nl  en wij zetten de app voor jou in werking.  
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