Afdeling Valkenswaard en omstreken.

NIEUWSBRIEF
nr. 36 augustus 2016
Nieuws van de bestuurstafel
Ted van den Bosch, onze voorzitter is vorige week getroffen door een licht herseninfarct waardoor hij
genoodzaakt is de komende tijd gas terug te nemen. Vandaar deze beknopte versie van de nieuwsbrief.
Namens het bestuur, leden, vrijwilligers en deelnemers aan onze activiteiten wensen wij hem een
voorspoedig herstel toe.

Fred Bloks woonachtig op het WBC aan de Scottstraat is in de nacht van 24 op 25 juli in zijn slaap overleden.
Fred is 52 jaar geworden. Voor dat hij ziek werd was hij jaren een actief lid van de Uitlaat en heeft hij ruim 30
jaar iedere zaterdag bij de Dolfijnen gezwommen. Daarnaast was Fred altijd in het centrum van
Valkenswaard te vinden en maakte hij bij iedere winkelier een praatje.
Wij wensen zijn familie, medebewoners en leiding van de Scottstraat sterkte toe bij de verwerking van Fred’s
overlijden.

Vrijwilligersfeest
KansPlus Valkenswaard e.o. heeft alleen maar bestaansrecht vanwege de vele vrijwilligers die in touw zijn om
onze doelgroep te ondersteunen. Wij hebben wel zo’n 75 vrijwilligers die zich inzetten voor dit belangrijke
werk. Sommigen doen dit al meer dan 30 jaar!!!
Deze vrijwilligers zijn stuk voor stuk hard nodig als je het activiteitenprogramma kent. Dat de activiteiten
gewaardeerd worden door onze verstandelijk beperkte medemens is duidelijk te merken aan het bezoekersen deelnemersaantal. Enkele activiteiten zijn o.a. zwemclub de Dolfijnen, ontspanningsclub de Uitlaat, Disco
D’n Opkikker, sportinstuif De Bengels, kookclub De Smullers, het Eetcafé en ontspanningsclub De
Vriendschap in Soerendonk.
Ook de grote jaarlijkse evenementen worden druk bezocht. Iedere activiteit heeft zijn eigen vrijwilligers. Ook
het bestuur bestaat louter uit vrijwilligers. We hebben geen betaalde krachten. De vrijwilligers worden
rijkelijk beloond met een gulle lach, verhalen en vriendschap van alle clubdeelnemers en hun
vertegenwoordigers.
Om onze vrijwilligers nu eens in het zonnetje te zetten, is er een vrijwilligersfeest
georganiseerd op 14 oktober a.s.
Dit feest zal worden gehouden bij Bommel Partycentrum in Dommelen.
De uitnodiging is inmiddels naar alle vrijwilligers de deur uit gegaan en wij
hopen dat veel van hen op die avond aanwezig zullen zijn.

Rabo clubkas campagne
Verenigingen en stichtingen dragen bij aan de leefbaarheid van De Kempen. Om het
verenigingsleven te ondersteunen, organiseert Rabobank De Kempen de Rabobank Clubkas
Campagne. Tijdens deze campagne mogen leden van Rabobank De Kempen hun stem uitbrengen op
de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard.
Dit jaar heeft de campagne dankzij uw stem € 157,50 met 45 stemmen (€ 3,50 per stem) voor onze afdeling
opgeleverd.

Volgend jaar gaan we er weer voor!! Wordt dus lid van de Rabobank als u daar een rekening heeft.
Nieuws over activiteiten en nieuws van de clubs
Vrijwilligers gevraagd
Iedere maandagavond (behalve tijdens de schoolvakanties) is er een sport en spelactiviteit van de Bengels in
gymzaal Het Gegraaf aan de Pastoor Heerkensdreef. Van 18.30 uur tot 19.30 uur worden met een 13 tal
deelnemers sport en spelactiviteiten gehouden. In verband met zwangerschap en een aanstaande bevalling
zijn wij op zoek naar 1 of 2 vrijwilligers die ons team van 4 vrijwilligers wil ondersteunen. Voor informatie
kunt u mailen met Jan Tillemans jmhatillemans@onsbrabantnet.nl of bellen naar 0653772015 of (040)
2017529.
Najaarsvergadering
Om u nog meer van dienst te zijn, zouden wij het op prijsstellen als u suggesties heeft over een onderwerp
(onderwerpen), die u graag in de najaarsvergadering bespreekbaar zou willen stellen en waarvoor wij dan
eventueel een gastspreker kunnen uitnodigen. Uw suggesties kunt u mailen naar
jmhatillemans@onsbrabantnet.nl

DE ACTIVITEITENAGENDA 2016
17 september
Truckrun
25 september
Familiedag (zie uitnodiging)
20 oktober
Najaarsvergadering (zie bovenstaand)
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