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Pim Brouwers bij Skish in Berkel-Enschot
Start - Nieuws - Pim Brouwers bij Skish in Berkel-Enschot

A A

Goedemiddag

Berkel-Enschot Geplaatst 17 november 2012
Skiën met een beperking? Geen probleem!
Fotoverslag Skish
Hans Michels »

Adviesbureau

Hulp nodig? »

Autobedrijf Van der
Avoort

Nadat Pim Brouwers (18) woonachtig in Rijen verschillende
sporten heeft beoefend zoals o.a. Handbiken en Rollen, blijkt
dat skiën helemaal zijn ding is. Zijn handicap is voor het
skiën geen probleem. Vanavond ging hij trainen bij Skish en
allesvan.nl was erbij.
Pim heeft de ambitie om ver te komen met deze sport. Hij wil
het liefst de top bereiken. Pim traint aardig veel (gemiddeld
zo'n zes uur per week) en zijn ouders Ingrid en Stijn
Brouwers reizen met hem de ene skibaan af naar de andere.
Van Landgraaf tot Valkenswaard en zo ook vanavond naar
Berkel-Enschot, waar Skish gevestigd zit met hun skibanen.
Graag willen ze hiermee laten zien aan alle mensen die leven
met een beperking dat er tal van mogelijkheden zijn om fit te
zijn en in conditie te blijven met een handicap.
De Skileraren van Skish; Barbara en Jeroen begeleiden Pim
bij het sporten....maar voordat Pim vanavond aan de beurt
was mochten we nog even een leuk showtje zien van Barbara
en Jeroen "Sterren skiën op het ijs".

Meer info »

Jovanti Klussenbedrijf

Tot slot wil Pim nog wat kwijt over Skish: Hij wil graag Barbara en Jeroen bedanken voor hun
enthousiasme...dit steekt hem steeds aan en dit zorgt ervoor dat het hem steeds weer lukt om
recht op de skibaan te blijven staan...desondanks is het soms best zwaar, maar het vriendelijke
onthaal bij Skish maakt altijd allles goed.
Voor meer informatie wat Skish in Berkel-Enschot voor u kan betekenen? Klik hier!
Hierbij de foto's:

Meer info »

Catering Partyservice

A

Proef meer »

Multimate Bouwmarkt

Meer info »

Vromans Haardhout

Kijk snel »

Natuurgeneeskundigen

Pradána »

Atelier Grzegorz Studio
Fryzur Tilburg

Meer info »

Van der Bruggen
Hydrauliek

Skish
Generaal Eisenhowerweg 7
5056 WC Berkel-Enschot
013 5339088

Presentatie »

Bed & Breakfast
Moergestel

Meer info »

Hoveniersbedrijf
« terug

Paul Koenders »

The Phone House
Heyhoef

Meer info »

Rioolontstopping

Kijk hier »

Kledingverhuur

Klik op de logo's voor meer informatie.
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