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Persbericht NKC’51

ABC-project NKC'51 uitgebreid naar wekelijkse jeu-de-boules-ochtenden
Vanuit het project Actief Betrokken Club organiseert NKC’51 jeu-de-boules-ochtenden voor
55-plussers. Dit project loopt inmiddels zo goed dat de frequentie van de ochtenden per direct
wordt verdubbeld; van om de week naar wekelijks.
Sinds het voorjaar van 2015 organiseert NKC’51 vanuit het project Actief Betrokken Club jeu de-boules-ochtenden voor 55-plussers. Dit ABC-project is ondersteund en gesubsidieerd door
de gemeente en de provincie en heeft als doel een bijdrage leveren aan de
participatiesamenleving. NKC’51 heeft een accommodatie die overdag veelal leeg staat en een
grote groep jeu de boulers, daarom is er destijds besloten om op een laagdrempelige manier
55-plussers een actieve en leuke dagbesteding te bieden.
Er is gestart met een aantal data in het voor- en najaar, maar inmiddels wordt er het hele jaar
door om de week een ochtend georganiseerd. Hier zijn steeds zo’n 15 deelnemers aanwezig,
aangevuld met een aantal ervaren jeu de boulers die hen de kneepjes van het vak leren. De
deelnemers zijn erg enthousiast en vanuit deze groep is voorgesteld om deze ochtenden
voortaan wekelijks te organiseren. De organisatie en het bestuur van NKC’51 zijn erg blij te
horen dat er vanuit deze groep zoveel enthousiasme is en omarmt dit idee; daarom is er
besloten om per direct over te gaan op wekelijkse ochtenden.
Tot nu toe heeft het project NKC’51 enkele nieuwe leden opgeleverd die nu deelnemen aan de
reguliere jeu de boules-competitie Daarnaast is er ook een groep van ongeveer 15 deelnemers
die zoveel mogelijk bij elke inloopochtend aanwezig is en ook steeds langer blijft hangen om
nog even bij te kletsen. NKC’51 is al erg tevreden met wat het project tot nu toe heeft
opgeleverd, maar wil nogmaals iedereen die interesse heeft uitnodigen om geheel vrijblijvend
eens een ochtendje langs te komen.
Elke woensdag om 9.30 uur wordt er gestart, om 11.30 uur wordt het sportieve gedeelte
afgesloten en is er nog gelegenheid om gezellig na te praten. U hoeft niets mee te nemen, al het
spelmateriaal is aanwezig. Een ochtend meedoen kan al voor slechts € 1,50 inschrijfgeld (incl.
een kop koffie). De vereniging heeft hiervoor een prachtige, onlangs uitgebreide accommodatie
(Sportlaan 1, Nijverdal) en bij slecht weer gaat de ochtend gewoon door met een alternatief
binnenprogramma. Als u moeilijk ter been bent bestaat de mogelijkheid dat we u ophalen en
weer thuis brengen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van deze ochtenden, Jeroen
Heuvelink (0642643014).
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