
Kennismaken met sport tijdens ‘Down in town’                    

SCHRIJF JE NU IN! 

Lieve mensen, kinderen, bewoners, mantelzorgers, en iedereen die deze brief leest en iemand kent 

met een verstandelijke beperking. 

Misschien heb je er al wel over gehoord: Vanaf 23 april t/m 20 mei 2017  wordt in Oosterhout “Down 

in Town” georganiseerd door Stichting Ieder-Één. Deze stichting bestaat uit inwoners van 

Oosterhout, die mensen met welke beperking dan ook in een positief licht wil zetten. Dit eerste jaar 

is gekozen voor de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking.  

Het doel van de stichting met dit evenement is te laten zien dat iedereen volwaardig deelneemt aan 

de maatschappij en daar zijn of haar rol in vervult, dus ook de mensen met een verstandelijke 

beperking. Op die manier hopen wij de taboes te doorbreken, de clichés onderuit te halen en de 

integratie van deze doelgroep in de samenleving te bevorderen. 

We proberen dit tijdens het evenement op verschillende manieren te benaderen. Onder andere door 

middel van kunst, cultuur, en natuurlijk ook sport en bewegen.  

Gedurende de hele periode vinden er activiteiten plaats waar jullie aan deel kunnen nemen.  

Op 23 april vindt de opening plaats op de markt. Daar kun je deelnemen aan een “proeverij” van 

allerlei activiteiten, waaronder sport. 

Verder is er ook het programma “kennismaken met sport”, wat georganiseerd wordt door 

Oosterhout in Beweging in samenwerking met verenigingen in Oosterhout. Op de achterkant kun je 

zien welke verenigingen hieraan meedoen, voor welke leeftijd zij iets aanbieden en wanneer je kunt 

komen sporten. 

Je kunt je opgeven voor een van de lessen door een email te sturen naar: 

nicole@oosterhoutinbeweging.nl 

Zet daarin je naam, je leeftijd, de sport die je graag wilt doen en wanneer die is. Je mag zoveel 

sporten uitproberen als je zelf wilt. Meedoen is kosteloos. 

Als je graag een sport wilt uitproberen, maar de leeftijdscategorie klopt niet voor jou, stuur dan 

ook een email. Dan kijken we of je toch zou passen in de groep, of we kijken of we iets anders 

kunnen regelen. 

De afsluiting is op 20 mei op het basiliekplein. Daar kun je deelnemen aan een afsluitende wandeling, 

met iedereen die heeft meegedaan aan “Down in town” en kun je komen kijken naar een 

circusvoorstelling van circuskunst. De wandeling is uiteraard voor iedereen geschikt, 

jong/oud/mindervalide 

Komen jullie ook naar het evenement? Het volledige programma is te vinden op: 

www.stichting-iedereen.nl/down-in-town 

Nicole Huizinga (Oosterhout in Beweging) 

Danielle Baaij (Stichting Ieder-Één) 

mailto:nicole@oosterhoutinbeweging.nl
http://www.stichting-iedereen.nl/down-in-town
http://www.stichting-iedereen.nl/


Sport Vereniging Datum Tijd Leeftijd 

Hockey 
(Warandelaan 7) 
 
Zwemmen 
(Recreatieoord de Warande, 
Wilhelminakanaal Zuid 66) 

MHC De Warande 
 
 
OiB/ 
Sportbedrijf 
Oosterhout 

Maandag 8 mei 
 

17:30-18:30 uur 
18:30-19:30 uur 
 
19:30-20:30 uur 

6-12 jaar 
12-80 jaar 
 
18-80 jaar 
 

Handbal 
(Sportpark de Contreie) 

OHC’01  Dinsdag 9 mei 
 

18:00-19:00 uur 6-10 jaar 

Voetbal 
(Warandelaan 10-14) 
 
Atletiek 
(Wilhelminakanaal Zuid 78) 

TSC Oosterhout 
 
 
ATV Scorpio 

Woensdag 10 mei 
 

19:00- 20:00 uur 
 
 
19:00-20:00 uur  

6-18 jaar 
 
 
Vanaf 8 jaar 

Judo 
(Sporthal Arkendonk, 
Zwanendonk 44) 
 

Judovereniging 
Libera 

Donderdag 11 mei 16:00-17:00 uur 6-16 jaar 

Bootcamp 
(Recreatieoord de Warande, 
Wilhelminakanaal Zuid 66) 
 
Kaaienloop(1km Kosten € 3,50) 
Met begeleider 
 (Heuvel) 

Fysiotherapie  
De Warande 
 
 
Stichting 
Kaaienloop 

Zaterdag 13 mei 
 
 

10:00-11:00 uur 
 
 
 
17:00 uur start 

Vanaf 6 jaar 
 
 
 
Vanaf 6 jaar 

Circus 
(Keiweg 119) 
 
Hockey 
(Warandelaan 7) 
 
Zwemmen 
(Recreatieoord de Warande, 
Wilhelminakanaal Zuid 66) 
 

Circuskunst 
 
 
MHC De Warande 
 
 
OiB/ 
Sportbedrijf 
Oosterhout 

Maandag 15 mei 
 

16:00-17:00 uur 
 
 
17:30-18:30 uur 
18:30-19:30 uur 
 
19:30-20:30 uur 

6-12 jaar 
 
 
6-12 jaar 
12-80 jaar 
 
18-80 jaar 
 

Handbal 
(sportpark de Contreie) 

OHC’01 Dinsdag 16 mei 18:00-19:00 uur 6-10 jaar 

Voetbal 
(Warandelaan 10-14) 
 
Atletiek 
(Wilhelminakanaal Zuid 78) 

TSC Oosterhout 
 
 
ATV Scorpio 
 

Woensdag 17 mei 
 

19:00-20:00 uur 
 
 
19:00-20:00 uur 

7-17 jaar 
 
 
Vanaf 8 jaar 

Judo 
(Sporthal Arkendonk, 
Zwanendonk 44)) 
 
Skeeleren 
(Basketbalveld sportpark  de 
Contreie) 

Judovereniging 
Libera 
 
 
IJSCO 
 

Donderdag 18 mei 
 

16:00-17:00 uur 
 
 
 
19:00-21:00 uur 

6-16 jaar 
 
 
 
Alle leeftijden 
(materiaal aanwezig) 

Skeeleren 
(Terheijdense weg 520, Breda) 

IJSCO 
 

Vrijdag 19 mei 19:00-21:00 uur Alle leeftijden 
(materiaal aanwezig) 



 


