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Nieuws van de bestuurstafel

Beste leden en vrijwilligers,
Graag willen wij u middels deze extra nieuwsbrief informeren over een aantal nieuwe
ontwikkelingen binnen onze afdeling.
In de ondersteuning van onze club- / verenigingsactiviteiten vallen hier en daar wat gaten. Deze
willen we opvullen om de continuïteit van deze activiteiten te waarborgen. Concreet gaat het om
disco “d’n Opkikker”en sportinstuif de Bengels. Daarnaast zijn we op zoek naar een contactpersoon
voor de regio Bergeijk / De kempen.
Nieuws over activiteiten en nieuws van de clubs

Vrijwilligers gevraagd bij de Bengels
De sportinstuif De Bengels, die op maandagavond sport verzorgt voor mensen met een
verstandelijke beperking, is dringend op zoek naar een of twee vrijwilligers om de huidige
vrijwilligers te ondersteunen.
Deze sportinstuif vindt iedere maandagavond plaats van half zeven tot half acht in de gymzaal “het
Gegraaf” aan de Pastoor Heerkensdreef in Valkenswaard.
Hierbij gaat het voor de deelnemers niet om prestatiesport, maar om op recreatieve en speelse
wijze bezig zijn met bewegen. Van vrijwilligers wordt dan ook vooral een dosis enthousiasme
gevraagd.
Belangstellenden kunnen zich melden bij Jan Tillemans, telefoon 040-2017529.

Vrijwilligers gevraagd bij disco d’n Opkikker
Na het onverwacht overlijden van Henja Dobbelsteen heeft –na zorgvuldig overleg - de huidige
groep vrijwilligers besloten aan het eind van dit seizoen te stoppen. Hierdoor dreigt deze activiteit,
waaraan toch gemiddeld zo’n veertig jongens en meiden deelnemen, te eindigen. En dat zou
doodjammer zijn. Het bestuur is dan ook van mening dat we deze activiteit overeind zouden
moeten houden, maar zonder nieuwe vrijwillige begeleiders gaat dat niet lukken. Daarom zijn we
dringend op zoek naar een aantal nieuwe vrijwilligers.

De disco wordt zes keer per jaar gehouden in Zaal Lugano aan de Leenderweg 42 in Valkenswaard
op een zaterdagvond en heeft per avond ongeveer vijf begeleiders nodig (bij voorkeur geen ouders
van deelnemers). De avond begint om 20.00 uur en eindigt om 23.00. De leiding blijft aanwezig
totdat alle deelnemers zijn opgehaald. Voor de vraag naar vrijwilligers voor deze activiteit hebben
we ook een Facebook pagina geopend, om hopelijk meer mensen te kunnen bereiken.
Belangstellenden kunnen zich melden bij Hans Baltes, telefoon 040-2216779
Contactpersoon de Kempen/Bergeijk
Nu Loet Tielens afscheid heeft genomen als bestuurslid, is er behoefte aan een nieuwe
contactpersoon in deze regio.
Wij zijn dan ook op zoek naar een lid dat wil fungeren als contactpersoon voor deze regio. Deze
contactpersoon hoeft geen lid van het bestuur te worden. Maar we zoeken iemand, die, maar
gewoon iemand die “feeling” heeft met deze regio en uiteraard onze doelgroep en die signalen over
nieuwe ontwikkelingen of over knelpunten wil aankaarten. De invulling van deze functie en het
tijdsbeslag is in overleg met het bestuur bespreekbaar.
Belangstellenden kunnen zich melden bij Jan Tillemans, telefoon 040-2017529 of Ted van den
Bosch, telefoon 040-2044048
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