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Beste deelnemers, 

Vanuit stichting BAS willen we graag nog een buitenactiviteit voor jullie organiseren. Dit keer hebben we 

een wandeltocht uitgezet door het mooie Bredase Liesbosch. De route zal aangegeven zijn door middel van 

bordjes die jullie kunnen volgen. Tijdens het lopen van deze route zullen opdrachten gegeven worden die 

je uit moet voeren. Helaas is de route niet toegankelijk voor rolstoelen.  

Wil jij hieraan meedoen? Meld je dan voor 

26 mei aan door een mail te sturen naar: 

robin@aangepastesporten.nl . 

De speurtocht zal plaatsvinden op zaterdag 

29 mei 2021, om 13:00.  

Wij verzamelen en vertrekken vanuit de 

parkeerplaats aan de Torendreef, 4839 AM 

Breda bij het Liesbos. Let op! De tocht gaat 

alleen door bij goed weer! 

Groetjes van het team. 

  

 

 

Wij feliciteren komende week: 
 

23 mei: Danique deelneemster dolfijn-groep 
23 mei: Dimhy deelneemster yoga-groep 
28 mei; Sylvie  deelneemster Bowling-groep 
28 mei: Tamara deelneemster stijldans-groep 
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Digitale Nationale Spelen Den Haag 

In het weekend van 11, 12 en 13 juni vinden de Special Olympics Nationale Spelen 2021 plaats in Den 

Haag. Alle voorbereidingen zijn in volle gang en eind mei neemt het bestuur een besluit over de fysieke 

toernooien. Dit heeft alles te maken met de situatie rondom Corona op dat moment. 

Voor alle thuisblijvers, alle sporters die zich helaas toch moesten afmelden, alle coaches, alle supporters en 

alle fans worden de allereerste digitale Special Olympics Nationale Spelen vanuit Den Haag georganiseerd. 

Zo krijgen we allemaal toch het Special Olympics gevoel en gaat iedereen met en gouden medaille ‘naar 

huis’. 

 

Hoe het allemaal werkt lees je op de volgende website: Digitale Special Olympics 2021 en je aanmelden 

kan je via deze link >>>> 

Schrijf jezelf en de sporters zo snel mogelijk in via de website. De eerste 1000 ingeschreven sporters krijgen 

een mooie surprise box vol verrassingen en attributen die meedoen nog veel leuker maken! 

 

Zie hier de link voor het promotiefilmpje: >>>>>> 
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