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OPROEP DEELNEMERS SPORT-EN SPELCLUB “DE BENGELS”
Sportinstuif De Bengels staat voor lekker bewegen, spelen, gezelligheid en plezier. Het is voor
mensen met een (licht) verstandelijke beperking vanaf 14 jaar die (nog) niet in staat zijn deel
te nemen aan activiteiten bij bestaande sportclubs. Er is geen maximumleeftijd. Onze oudste
deelneemster die aan het eind van dit seizoen gaat stoppen is zelfs 77 jaar.
Het gaat niet om prestatiegerichte activiteiten of ingewikkelde toeren met
gymtoestellen, maar op een speelse en toch sportieve wijze met elkaar bezig te
zijn. Op maandagavond (behalve tijdens de schoolvakanties) organiseren
enthousiaste vrijwilligers onder leiding van een sportdocente van 18.30 tot 19.30
uur dit sport -en speluurtje. Dit vindt plaats in de gymzaal "Het Gegraaf" aan de
Pastoor Heerkensdreef in Valkenswaard (naast zwembad de Wedert).
Omdat in het afgelopen jaar er enkele deelnemers vanwege persoonlijke omstandigheden zijn
gestopt en de groep hierdoor wel erg klein is geworden (7 deelnemers) zijn we op zoek naar
nieuwe enthousiaste deelnemers.
KansPlus Valkenswaard e.o. organiseert deze wekelijkse activiteit al vanaf mei
1981 en het zou zeer spijtig zijn dat, als de groep nog kleiner gaat worden, we na
37 jaar noodgedwongen moeten stoppen.
Wellicht kunt u ook een steentje bijdragen om dit te voorkomen. Kent u in uw familie,
omgeving of anderszins mensen die tot bovengenoemde doelgroep behoren en best een
uurtje mee willen en kunnen doen? Wij horen het graag.
U kunt ten alle tijden, ook voor vragen, contact opnemen met Jan Tillemans.
Telefoon 040-2017529 of 0653772015. U kunt ook mailen met
secretaris@kanslusvalkenswaard.nl of jmhatillemans@onsbrabantnet.nl

VOORAANKONDIGING FAMILIEMIDDAG 2018
Op zondag 25 november houden we weer onze familiebijeenkomst voor leden en
hun gezinsleden. Dit wordt wederom gehouden in de Hofnar in Valkenswaard. Het
begint om 15.00 uur.
Maak alvast een notitie in de agenda.
Later zal er meer informatie volgen.

RABO CLUBKAS CAMPAGNE

Het bestuur dankt Rabobank en alle leden
die hun stem hebben uitgebracht op onze
vereniging.

