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Verhuizing: 

Beste deelnemers, ouders, verzorgers en vrijwilligers, 

 

Sinds maandag 23 november zijn wij met het kantoor van stichting BAS verhuisd van Riethil 12, naar Riethil 11, 

Breda. (Hoofdgebouw ATEA-groep.) Het kantoor is gevestigd op de 2e etage.  

Wanneer u een afspraak heeft bij ons, kunt u zich aan melden bij binnenkomst aan de receptie. Zij laten ons dan 

weten dat u er bent. 

Wij blijven bereikbaar op onze bekende gegevens: tel: 076-5785373 (kantoor) mobiele: 06-51769056 (Harry) of via 

de mail: info@aangepastesporten.nl 

Door de coronatijd zijn wij maar beperkt op kantoor, maar wel altijd bereikbaar. Zoals u van ons gewend bent. 

Wij zijn erg tevreden met onze nieuwe locatie. 

Met vriendelijke groet, 

Team stichting BAS. 

  

 

 

Stichting Bredase Aangepaste Sporten 
Nieuwsflits 27 november 2020 
 
   

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


 
 

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

Revalidatie zwemmen: 

Voor de leden die actief zijn bij het revalidatie 

zwemmen (groep 1 en 2) moet ik helaas 

teleurstellen. Wij hebben het bericht 

ontvangen van Revant Breda dat het zwemmen 

voor onbepaalde tijd is gesloten door de corona 

problematiek.  

Zij hadden te veel problemen met de 

handhaving om het zwembad open te houden. 

De afspraak is dat wij op de hoogte gehouden 

worden en zodra het mogelijk is weer bericht 

krijgen om op te starten. Tot die tijd kunnen wij 

helaas niets bieden in de vorm van zwemmen. 

Tot zover de info die wij kunnen delen. 

 

 

 

 

 

 

Sint & Piet: 

Sinds vorige week is sinterklaas en zijn pieten weer in 

Nederland. Zoals iedereen was Sinterklaas ook aan de 

coronaregels gebonden. Hierdoor heeft hij ons laten weten dat 

sint en zijn pieten dit jaar helaas geen bezoek aan de 

activiteiten kunnen brengen. Wel brengt de goed heiligman ons 

een digitale groet, of komt hij een kijkje nemen op ons nieuwe 

kantoor, met één van zijn pieten. Wij hopen jullie hier volgende 

week verslag   van te doen. 

Tot die tijd, zijn wij in afwachting. 

 

Nieuwe ontwikkelingen door de komst van 5G: 

Dit is geweldig! 

Als je wilt zien hoe Tristan Bangma solo rijdt, klik dan 

op https://www.youtube.com/watch?v=NqM4J4Sp31A&authuser=0 

De5G-techniek waarmee Bangma rijdt wordt door Vodafone overgedragen aan Fonds Gehandicaptensport.  

“Wij willen dit prototype inzetten op evenementen, waar iedereen zelf kan ervaren wat er met behulp van 

technologie mogelijk is voor sporters met een beperking”, aldus Nike Boor, Directeur Fonds Gehandicaptensport. 

Voor meer info zie deze link >>>>> 
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