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Buitensportactiviteit 
 
Afgelopen woensdagavond (20 mei jl.) hebben wij 
met het mooie warme weer(27c) de activiteit 
flessen voetbal gedaan. De deelnemers waren erg 
actief en wilde hun fles zo vol mogelijk houden. 
Tom had deze avond gewonnen, hij had het 
kunnen waarmaken dat zijn fles niet een keer om 
was gespeeld. Zara was hierin de 2e beste 
speelster. Uiteraard zorgde wij wel voor de 1,5 
meter afstand bij dit spel inacht te nemen. 
 
Komende week bieden wij weer een 
buitenactiviteit aan  (woensdagavond van 18:30-
19:30 uur.) Mocht je interesse hebben of je kent 
iemand die hier zeker aan mee kan doen, neem 
even contact op met ons. Je bent van harte 
welkom. 
  
Zoals inmiddels bekent is zal de 1,5 meter regel 
worden gehandhaafd en hiervoor zal een corona-
coach aanwezig zijn om toezicht te houden. Hij/zij  
zal  een geel hesje dragen.  
De locatie kan verschillen, dit zal tijdig aan worden 
gegeven via de mail.  
 

De activiteit gaat altijd door bij stabiele 
weersomstandigheden op woensdagavond. 
 Er zullen voor alsnog geen kosten aan verbonden 
zijn. Mocht dit veranderen, worden jullie natuurlijk 
op de hoogte gebracht. 
 

  
 
Aanmelden kan via: 
aanmelden@aangepastesporten.nl  
Jouw aanmelding ontvangen wij graag om ook deel 
te kunnen nemen aan de buitenactiviteit. Verdere 
informatie volgt na aanmeldingen.  
 
Ben je nog geen lid van stichting BAS?? Neem dan 
contact met ons op! 06-51769056. 
 
Belangrijk: 
Wij zullen ons strikt houden aan het protocol van 
het NOC-NSF (zie bijlage) en de RIVM regelgeving. 

 

  
Hierbij het filmpje om fit het weekend in te gaan! 
Negende  training: https://youtu.be/3w6DVOHkHpY 
Heb jij gesport met ons filmpje stuur dan een selfie. 

 

Heb je een leuk of goed idee, mail het naar ons via: 

info@aangepastesporten.nl  

Wij nemen het graag mee op in de nieuwsflits 

 

 

Stichting Bredase Aangepaste Sporten 
Nieuwsflits 22 mei 2020   
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Foto’s buitenactiviteit stichting BAS: 

Op woensdagavond sport 

&spelactiviteiten op het NAC-

buurtveldje aan de Elandstraat, 

Breda. 18:30-19:30u. 

 

Wekelijks een andere sport of 

spel, of de deelnemers vinden 

het zo leuk dat het nogmaals 

wordt aangeboden. 

 

Heb jij ook interesse en wil je 

mee komen doen, meld je aan: 

aanmelden@aangepastesporten.nl onder vermelding buitensport.  

Of neem contact op: 0651769056U kunt ook uw kind aanmelden voor de 

buitenspeeltuin op zaterdagochtend. Onder vermelding buitenspeeltuin 
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