
 Van het bestuur. 
Alle inzet van onze vrijwilligers en begeleiders is  gericht op het welzijn van onze leden. 
Als bestuur zijn we dan ook zeer blij met al onze vrijwilligers. Zonder hen kan er geen 
Stichting Sport en Spel Gehandicapten bestaan. Hartelijk dank daarvoor. 

Echter, de nieuwe regels omtrent de wetgeving over privacy en gedrag verplichten  ons om  
soms wat moeilijkere maatregelen te nemen. Voor de VOG, de Verklaring Omtrent 
Gedrag, hebben alle vrijwilligers een dergelijke verklaring bij het Ministerie van Justitie en 
Veiligheid aan moeten vragen. Voor degenen die dat al gedaan hebben  en deze door hen 
ontvangen verklaring ook bij het bestuur hebben ingeleverd: hartelijk dank voor de 
medewerking. Mocht dat onverhoopt nog niet gebeurd zijn, dan graag nog even jullie 
medewerking. Het kost slechts 5 minuten tijd om deze aan te vragen en er zijn geen kosten 
aan verbonden. 

Ook voor de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zijn er de nodige 
maatregelen genomen. Wij hebben ons hierbij laten adviseren door een deskundige, de heer 
Peter Bults, die belangeloos ons van adviezen heeft voorzien, waarvoor hartelijk dank. Die 
adviezen hebben wij opgevolgd, hetgeen jullie allen hebben kunnen bemerken door het 
inschrijfformulier/toestemmingsverklaring die jullie hebben ontvangen en welke ingevuld 
en ondertekend retour gezonden moesten worden naar onze secretaris. 

Tot zover de wat moeilijkere kost. Nu wat luchtiger onderwerpen. 

De opvolging van Jos Bataille als muzikaal leider van de Activo-Band was ook geen 
gemakkelijke taak. Temeer, daar ook Arie Verhey te kennen gaf te moeten stoppen bij de 
Activo-Band. We hebben vele mensen benaderd en veelal was het antwoord dat men wel 
zou willen, maar  niet wist waar men de tijd vandaan moest halen. Uiteindelijk kwamen we 
bij Maria Rikkers terecht die, ondanks het feit dat zij ook een druk leven heeft, zich bereid 
verklaarde deze taak  met behulp van Peter Vedder en de werkgroep op zich te willen 
nemen. Welkom bij de club Maria!! 

Ook voor de Sportclub zijn we nog druk op zoek naar goede begeleiding. Dit is nog niet 
gelukt, waardoor er dus in het voorjaar geen sportlessen gegeven konden worden. We 
blijven zoeken. En als jullie namen weten van personen die dit kunnen en willen doen, geef 
deze door aan Annelies Schouten of een van de andere bestuursleden. 

Op 6 april jl. hadden we weer een disco-avond op touw gezet, welke door DJ Edwin 
voortreffelijk werd begeleid. Er waren wel wat meer mensen aanwezig dan de voorgaande 
keren, maar er hadden er nog veel meer bij kunnen zijn. Degenen die er wel waren hebben 
een leuke en gezellige avond gehad. 

Tenslotte de Truckerdag 2019. Deze wordt verreden op zaterdag 15 juni a.s. en zal gaan 
door het westelijke gedeelte van wat nu de Gemeente Altena heet. De voorbereidingen zijn 
in volle gang en afspraken over catering en vervoer zijn al gemaakt. We hopen jullie daar 
allemaal te treffen, of anders in ieder geval langs de kant van de weg te zien zwaaien. 

In Memoriam 
We ontvingen het bericht dat op 9 april jl. op 49 jarige leeftijd Marco Treffers is overleden. 
Marco is heel lang lid geweest van verschillende onderdelen van de stichting. Van het 
begin was hij bij de Activo-Band, het langst als drummer. Dat heeft hij met veel plezier en 
overgave gedaan.  
 
Later ontvingen we bericht dat op 85-jarige leeftijd Peter van Breugel (de vader van 
Marinus) is overleden. Peter is vanaf  1989 vrijwilliger geweest bij de Woelwaters. De 
laatste jaren nam zijn gezondheid steeds verder af.  
We wensen beide families veel sterkte toe. 
 
Tot zover namens het gehele bestuur, 
Bas Udo 
 

 Soos “De Rombus” 
 

 
 
1979                                                 40 jaar                                                          2019 
Wat hebben we op 10 april een mooie feestelijke soosavond gehad. 
Om 18.00 was iedereen in ‘t Buitenhoff . 
We hebben eerst met z’n allen lekkere friet en snacks gegeten. 

Om 19.00 uur kwamen de oud vrijwilligers, dat was voor de oudere deelnemers van de 
soos een feest van herkenning; deze vrijwilligers waren verrast dat er nog zoveel 
herkenning was. 

De voorstelling van Belevingstheater De Lachende Zon was een succes. 

Na een korte samenvatting over 40 jaar soos, hebben alle deelnemers een mooie 
herinnering gekregen in de vorm van een verjaardagskalender. 

Willeke, Lida, Wilma en Sander kregen als eerste de herinnering overhandigd omdat zij al 
40 jaar elke woensdagavond naar de soos komen. 

Er zijn foto’s gepresenteerd van de soos van toen en nu. 



Daarna was er tijd voor koffie met feestelijke cupcakes en onder het genot van een hapje en 
een drankje was het een gezellig samen zijn. 

Ria en Hettie. 

 Zwemclub“DeWoelwaters” 
 
Elke zaterdagochtend van 10.10 – 11.10 is er in het grote bad en het kleine bad 
weer veel zwemplezier in zwembad AquaAltena. 
 
We heten de nieuwe deelnemers van harte welkom: 
Kees, Christel, Lindert en Lize 
en nieuwe vrijwilligsters: Cora, Jansje en Anne. 
 
Contactpersoon zwemmen: Neeltje de Vries, 0418-673211 
 of e-mail: woelwaters@stichtingsportenspel.nl 

 
 
Even voorstellen: 
 
Ik woon sinds dec 2017 in Dussen. Daarvoor woonde ik in breda. 
Ik ben in Tunesie geboren en op mijn 26ste naar nederland gekomen. 
Ik wordt op de langste dag van dit jaar 50. 
Ik vind de activoband heel leuk, ik speel keyboard. Ik oefen vaak thuis. 
Daarnaast zingt ik in een Kerkkoor in Dussen. 
Ik vindt fietsen en wandelen heel leuk, lekker buiten zijn. 
Verder houdt ik het nieuws bij. 
En ik heb 3 banen. Op maandag en dinsdag werk ik bij CSi in raamsdonkveer. 
Op woensdag werk ik  in de keuken van Altenahove. 
En op donderdag werkt ik bij montapacking in Gorinchem. 

Groetjes Hassen Ben Faleh 

  Fysiofitness “De Sportclub” 
Jammer genoeg hebben we dit voorjaar niet kunnen sporten. 
Cindy is gestopt en er is nog geen vervanger/ster. 
We blijven zoeken. 
 
Annelies Schouten, tel. 0416-351978 
of e-mail: fysiofitness@stichtingsportenspel.nl 
 

               
 
 
            
 
 
                        

  Agenda 
15 juni: Truckerdag. Vertrek om ong  09.00 uur vanaf  Van der Stelt 
Logistics in Giessen 
23 juni: Optreden Activo-Band Maranathakerk, Werkendam 10.00 uur. 

            04 sept.: start nieuwe seizoen met bingo 
13 en 14 sept. Giessense Jaarmarkt. Hiervoor zoeken we nog nieuwe 
spullen voor prijsjes. Hetty en Corrie 
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