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Beste leden en vrijwilligers,  

Op 16 augustus ontvangen jullie allen een mail met daarin de juiste informatie 

over het sportseizoen 2021-2022. In deze mail zal jij een datumoverzicht en de 

geldige informatie ontvangen. Mochten deze tijdens onze vakantie aangepast 

moeten worden, omdat het kabinet/RIVM de regels bijstelt, zullen wij op 6 

september jullie per mail hiervan op de hoogte brengen. De informatie zal 

door hetzelfde mailadres toegestuurd worden als deze nieuwsflits.  

Ik wil jouw vragen je mail in de gaten te houden.  

Wij hopen op een mooi sportseizoen waarbij wij jullie allen weer mogen 

begroeten. 

 

Wij feliciteren komende maand augustus: 
01 augustus Dolf  deelnemer revalidatie-zwemmen 
01 augustus Ralph  vrijwilliger  revalidatie-zwemmen 
03 augustus Ingrid  vrijwilligster revalidatie-zwemmen 
04 augustus Jan  voorzitter stichting BAS 
06 augustus Kikkie  deelneemster revalidatie-zwemmen 
06 augustus Selena  stagiaire kantoor BAS 
07 augustus Bram  deelnemer spelen met BAS 
10 augustus Jeroen  deelnemer VSNS blauwe kamer 
10 augustus Mariëlle deelneemster aquasport 
12 augustus Toon  deelnemer judo 
13 augustus Marijn  vrijwilliger judo 
16 augustus Sandra  deelneemster aquasport 
17 augustus Keith  deelneemster VSNS blauwe kamer 
20 augustus Lian  deelneemster revalidatie-zwemmen/bowlen 
23 augustus Vikram  deelnemer VSNS blauwe kamer 
26 augustus Marjon  deelneemster aquasport 
26 augustus Stefano  deelnemer bowlen 
27 augustus Ronald  deelnemer bowlen 
29 augustus Mariska deelneemster begeleid fitness 
29 augustus Sabine  deelneemster bowlen 
30 augustus Tonnie  vrijwilligster algemene ondersteuning 

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


Stichting Bredase Aangepaste Sporten 
Nieuwsflits 30 juli 2021 
  

 

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

Zomervakantie:  

Vanaf vrijdag 13 augustus tot 6 september is 

het kantoor van stichting BAS gesloten i.v.m. 

de zomervakantie.  

Wij zijn vanaf 6 september weer bereikbaar.  

Wij wensen jullie allemaal een fijne en goede 

zomervakantie toe. 

Namens Bestuur en medewerkers,  

Stichting Bredase Aangepaste Sporten 

 

 
Dit bericht staat gepubliceerd op facebook.  
(Breng dit bericht onder de aandacht bij jou vrienden, familie kennissen.)  

 
Stichting Bredase Aangepaste Sporten is op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers en stagiaires voor het komend seizoen. Wij laten mensen 
met een beperking recreëren in de vorm van sport en beweging. Zij 
willen ondanks deze moeilijke tijd hun activiteit weer uitvoeren en 
daar hebben wij jou voor nodig!!  
Lijkt het jou leuk of ken je iemand die hiernaar op zoek is? Neem dan 
contact op via 1 van de volgende opties: 
Mail: info@aangepastesporten.nl 
Telefoon: 0651769056 
Wij hopen dat we er samen een mooi seizoen van kunnen maken. 

Delen wordt gewaardeerd  

 

https://www.facebook.com/StichtingBredaseAangepasteSporten/videos/1019343282140084 

Bij de volgende activiteiten zoeken wij nog vrijwilligers / stagiaires om te ondersteunen. 

a. Begeleid fitness maandagavond  van 18:30 tot 19:30 

b. Stijldansen  dinsdagavond  van 19:15 tot 21:45 

c. Begeleid fitness woensdagavond van 18;00 tot 20:00 

d. Beweegfit (Thebe) woensdag  van 10:45 uur tot 11:45 uur en/of 14:30 uur tot 15:30 uur 

e. Revalidatiezwemmen donderdagavond van 19:15 tot 20;30 20:30 tot 21:30 

f. Beweegfit (Thebe) donderdagochtend van 11:00 tot 12:00  

g. Zwemgroep Dolfijn donderdagavond van 18:30 tot 19:30 

h. Bowlen   zondagmiddag  van 12:00 tot 14:00 

Zie toegevoegde flyer met meer informatie of neem een kijkje op onze site www.aangepastesporten.nl 

Je kunt altijd met ons contact opnemen via mail of 06-51769056 
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