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Beste deelnemers van de bowlinggroep, 

Wij ontvangen iedere 3 maanden een krantje van de NBF met 

bowlingnieuws. Dit krantje deel ik normaal uit op de groep, maar door de 

coronaproblemen bowlen wij al een jaar niet meer. De afgelopen tijd zijn 

de kantjes een paar keer per post verstuurd. 

Nu wil ik jullie vragen om het krantje op te komen halen, wanneer je het 

krantje wilt hebben. Dit om de kosten hiervan in de hand te houden. Je 

kan het krantje op komen halen aan kantoor. 

Als jij het krantje wilt ophalen, app dan even van te voren, zodat je niet 

voor niets komt. Je kan whatsappen naar 0651769056 (Harry) voor een afspraak. 

 

Meivakantie. 

Beste Alle, 

Door de meivakantie  en de weinige mogelijkheden door covid19, zijn wij van 3 t/m 14 mei maar beperkt aanwezig 

en bereikbaar. Wanneer je contact wil leggen, stuur dan een mail naar 

info@aangepastesporten.nl . 

De activiteiten die wel op moment mogelijk zijn, draaien wij op de 

gebruikelijke tijden gewoon door, zoals de maandag en woensdagavond. 

En het spelen in de speeltuin bij voldoende deelname en droog weer. 

Wij wensen ieder een fijne meivakantie. 

Wij feliciteren komende week: 
3 mei:   Evelien  vrijwilliger stijldansgroep 
3 mei:  Tim  deelnemer bowlen 
5 mei:  Boudine deelnemer aqua-sport 
6 mei:  Bart  deelnemer reva-zwemmen 
6 mei:  Berthe  deelnemer yoga 

6 mei  Joris  deelnemer reva-zwemmen 
 
 

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


Stichting Bredase Aangepaste Sporten 
Nieuwsflits 30 april 2021 
  

 

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

Speurtochten: 

Op 27 maart en 24 april organiseerde stichting BAS twee speurtochten. Zie hieronder twee leuke reacties van 
deelneemsters. 

De 1ste keer dat we een speurtocht 
hadden voerden we verschillende 
sport opdrachten uit. We gingen 
eigenlijk in groepjes de wijk in en 
kregen als we de opdracht goed uit 
voerden een letter. Aan het einde 
vormde de letters een woord. 
De speurtocht was heel leuk.   

De 2de speurtocht was in het centrum 
van Breda. We werden weer in 
groepjes verdeeld, We kregen een 
papier met foto’s mee en gingen die in het centrum van Breda zoeken. Deze was wel moeilijker als de eerste 
speurtocht, maar daardoor niet minder leuk.  

Het was een geslaagde middag!!! 

Liefs, Merel  

 

 24 april werd de 2de speurtocht 

uitgezet door Merle en Selena, deze 

was nogal lastig in elkaar geplakt 

omdat Merle foto’s had gemaakt in de 

binnenstad van Breda en die moesten 

wij natuurlijk gaan zoeken.  Ik liep met 

2 andere en een begeleider. 

Daar gaan we … op zoek naar de 1ste 

foto, die liepen we al voorbij! Maar 

we hadden nog meer foto’s die we 

moesten gaan zoeken en het was echt 

niet makkelijk, had ik in de gaten.  

We kregen een route kaart mee hoe we moesten gaan lopen en een papier waar de foto’s op stonden! Ik vond het 

erg leuk en erg gezellig. Je bent er even mee weg en je bent weer even gezellig samen bij elkaar!!!  

Laten we met z’n allen hopen dat de corona snel voorbij is zodat we met z’n allen weer gezellig kunnen gaan sporten 

of iets anders kunnen gaan doen!!!!!! 

nog even VOLHOUDEN!!  

Dikke knuffel, Amy 
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