Heel Reusel De- Mierden in beweging voor mensen met een beperking.
Doe jij mee?
Het Clubke van Thea en Net bestaat dit jaar 10 jaar. Al 10 jaar zetten zij zich in voor mensen
met een beperking. Ze organiseren allerlei activiteiten voor deze groep mensen, zoals
tandemtochten voor blinden en slechtzienden, excursies
en 30 maart a.s. een spellen middag waar wel 90 mensen
met een beperking aan deelnemen. Dit alweer voor de 9e
keer. Om deze spellen middag te organiseren krijgen Thea
en Net hulp van Mieke, Carla en Lian. Super om te zien
hoe zij zich inzetten.
Nu is er de mogelijkheid om als gemeenschap iets voor het
Clubke te doen zodat zij volgend jaar hun 10e spellen
middag kunnen organiseren.
En wel door te gaan bewegen!
FeelGoodClub BoukeSport doet mee aan een wereldwijde
actie. Let’s Move for a Better World. Een actie vanuit een
van hun leveranciers om overgewicht in de wereld tegen
te gaan. Zij koppelen dit aan het lokale doel het Clubke om
geld in te zamelen zodat deze groep mensen meer in
beweging kunnen komen.
Het gaat er om zoveel mogelijk ‘Moves’ (net als stappen
bij een stappenteller) te verzamelen via een APP zodat deze via FeelGoodClub BoukeSport
geregistreerd kunnen worden in de wereldwijde ranglijsten van sportcentra.
Doneer dus je bewegingen voor het Clubke. Meld je aan via balie@boukesport.nl mail je
naam, email, telefoonnummer en geboortedatum, zodat zij je online kunnen registreren en
dat je de ‘stappenteller’ APP kunt gaan downloaden voor 11 maart a.s.
Verzamelen we samen 10 miljoen Moves dan ontvangen we voor 10.000 euro aan
sportmaterialen voor deze doelgroep.
De Moves kun je verzamelen door bijv. tijdens je lunchpauze te gaan wandelen, tijdens je
sport je stappenteller APP aan te zetten.
Verder kun je deelnemen aan allerlei sport en beweeg activiteiten die FeelGoodClub
BoukeSport tussen 11 en 30 maart organiseert om je Moves te verzamelen. Hiervoor vragen
we een kleine bijdrage die ten goede komt voor het Clubke. Activiteiten kalender is te zien
op www.boukesport.nl
Optie 1: gratis deelnemen en je Moves verzamelen via de App in je eigen omgeving
(vrijwillige bijdrage mag altijdJ)
Optie 2: optie 1 plus €3 voor elke activiteit die je mee wilt doen.
Optie 3: optie 1 plus €19 voor onbeperkt deelnemen aan de georganiseerde activiteiten en
onbeperkt sporten bij BoukeSport.
En voor de jeugd van 11 t/m 17 jaar een Workout Party op 20 maart in de Elsombrero!
Ook is er een speciaal pakket voor bedrijven dus laat je werkgever zich aanmelden.
Kom samen in beweging voor het Clubke!
Meld je aan via balie@boukesport.nl of kom even aan op de Molenberg 73a.
LETS MOVE FOR A BETTER WORLD!

