
Stichting Bredase Aangepaste Sporten 
Nieuwsflits 18 juni 2021 
  

 

E-mail: info@aangepastesporten.nl .Website: www.aangepastesporten.nl. Volg ons op 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitzwaaien Merle, 

Zoals wij beloofd hebben in de voorgaande nieuwsflits zouden wij over Merle nog het een en ander met jullie delen.  

Merle is in september 2008 bij Stichting BAS 

begonnen als stagiaire waarbij zij zich al snel in 

ging zetten voor de groep aan de blauwe kamer. 

Dit deed zij destijds samen met Bianca Koning. 

De groep is tot de coronatijd altijd actief 

geweest en Merle had hier een sturende factor 

in.  

 

Bij veel nevenactiviteiten zoals een bowlingtoernooi, sportdag of promotiedagen stond Merle altijd klaar om dit mee 

te ondersteunen. In de tijd dat de sinterklaasvieringen werden georganiseerd was Merle hier de drijvende kracht 

achter en werd zij tot “hoofdpiet” benoemd. Merle was hier al maanden van tevoren mee bezig om dit tot in het 

detail voor te bereiden en op tijd klaar te hebben.  

Ook heeft Merle diverse verhuizingen met kantoor meegemaakt, waarbij zij een duidelijke invulling gaf. Op zekere 

momenten kon ze ook zeker een discussie aangaan, maar hierin bedoelde ze het dan zeker goed voor de organisatie. 

Het zal voor de organisatie een gemis zijn dat Merle met haar eigen inzichten de stichting niet meer mee aanstuurt. 

Ze heeft er een grote rol in gespeeld wat wij al die tijd hebben kunnen organiseren.  

Wij gaan ons voorbereiden op het afscheid van Merle.  

 

 

Wij feliciteren komende week: 
 

25 juni: Hans Keulaars  judo-groep 
26 juni: Jacco Norbart  stijldans-groep 
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Ter herinnering voor uitsluitend de bowlingleden. 

Beste bowlers,  

 We hebben dit keer Fantastisch nieuws, we mogen weer gaan bowlen!!! 

In overleg met het bowlingcentra hebben wij kunnen besluiten 

dat wij een zomerleague gaan organiseren. Dit zou betekenen 

dat wij per 4 juli aan de league kunnen beginnen. Deze league 

loopt dan tot 29 augustus.   

Uiteraard zullen wij ons moeten blijven houden aan alle 

standaard maatregelen van het RIVM.  

 De tijden blijven hetzelfde als voorheen, iedere zondag van 

12:00 tot 14:00 uur.  

De contributie gaat helaas wel iets omhoog naar €23.00 per 

maand.  

 Lijkt het jou weer leuk om te komen bowlen in de zomer? Laat 

dit dan zo snel mogelijk, maar zeker voor      26 juni weten via 

aanmelden@aangepastesporten.nl (als jij je al hebt opgegeven, 

hoef je dit niet meer te doen.) 

 Indien je niet mee wilt doen aan de zomerleague, kun je weer deelnemen vanaf 5 september.  

wij hopen jou weer te begroeten bij het bowlen. 

Groetjes, Harry van der Avoort 

 

De collecteopbrengst is bekend! 

Tijdens de collecteweek van april is er weer veel geld opgehaald voor de Gehandicaptensport. Ondanks Corona is het 

toch gelukt om te collecteren, met de collectebus langs de deur, met de QR-code via sociaal media en met de 

digitale collectebus online.   

Met elkaar hebben we in heel Nederland €250.000,- opgehaald. 

Een mooi bedrag, zeker in deze moeilijke tijd! 

De bijdragen door stichting BAS is € 215,-  50% komt ten goede aan de organisatie. 

Namens Fonds Gehandicaptensport en alle sporters met een handicap bedanken wij alle vrijwilligers die een bijdrage 

hebben gehad aan de collecteweek! 

Heel hartelijk dank en graag tot de collecte van 2022!  

Met vriendelijke groet, 

Medewerkers Collectebureau 

mailto:info@aangepastesporten.nl
http://www.aangepastesporten.nl/
mailto:aanmelden@aangepastesporten.nl

