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Binnen-/Buitensporten 

Maandag 12 april jl. hebben we voor de 2e maal gesport. Eindelijk 

weer sporten in kleine groepjes. Indien het slechte weer is, mogen wij 

binnen sporten. We hebben iedere week een nieuw circuit om uit te 

voeren.  

Wil jij ook graag hieraan deelnemen, meld je dan. 

Jij kan je opgeven via aanmelden@aangepastesporten.nl   

 

Wij collecteren omdat, Wij gaan het geld wat we ophalen met deze collecte gebruiken om 

mensen met verstandelijke en lichamelijke beperkingen te laten participeren in onze 

maatschappij, door middel van sport en spel activiteiten in de regio Breda. 50% van de opbrengt 

komt ten goede aan stichting BAS. 

Wij vragen u ons te steunen. Bij voorbaat dank. 

https://gehandicaptensport.digicollect.nl/stichting-bas  

 

 

Wij feliciteren komende week: 
 
 
18 april:  Veerle   deelnemer Joepie spelen 
19 april: Pepijn  deelnemer begeleid fitness 
20 april Millanie deelnemer VSNS Visio 
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Beste deelnemers, ouders/ begeleiders 
 
Volgende week zaterdag 24 april organiseren wij een corona-proef 
speurtocht. 
 
Deelname aan deze speurtocht is GRATIS! 
Meld je snel aan, uiterlijk voor woensdag 21 april.  
 
Wat houdt deze speurtocht in? 
Wij zullen in kleine groepjes een speurtocht organiseren waarbij 
onderweg foto opdrachten uitgevoerd moeten worden.  
De groepjes bestaan uit maximaal 3 personen waarvan 1 begeleider. 
De speurtocht is een kleine 4 km wandelen door de binnenstad van Breda. 
 
Lijkt het jou leuk? Meld je dan nog snel aan via s.langermans@aangepastesporten.nl  
 
 
 
 
Spelen met BAS (Voormalig Joepie spelen) 
  
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Voor de kinderen van 4 jaar tot en met 10 jaar 
 
Vanaf zaterdag 17 april a.s. willen wij wekelijks van 10:30-12:00 uur 
de kinderen laten spelen bij een buitenspeeltuin aan de Abeelstraat 
8 te Breda. Dit is een mooie speeltuin die netjes afgesloten kan 
worden. Helaas kunnen ouders door de RIVM-regelgeving niet 
blijven. 
 
Linde, Robin en ik zullen hier weer het toezicht op houden. Ook zal 
ik toekijken om de regels van de RIVM-regelgeving toegepast 
blijven. 
 
Kunt u laten weten of je a.s. zaterdag jullie kind/ kinderen aanwezig 
is /zijn, zodat we weten waar we op kunnen rekenen. 
 
Wilt u zich aanmelden?  
Dat kan via spelen-met-bas@aangepastesporten.nl of whatsapp 06-51769056 !  

! 
 
Let op: laat u kind thuis nog even naar het toilet gaan (bij nood kan het toilet bij de speeltuin gebruikt worden). En 
denk aan een pakje drinken voor uw kind. 
 
Wij begroeten u weer graag bij de Buitenspeeltuin aan de Abeelstraat te Breda. 
 
Groetjes Harry 
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