NIEUWSBRIEF OKTOBER 2022

Beste leden,
Wij zitten alweer volop in de herfstseizoen en badminton is weer lekker opgang. Je wordt
lekker warm zonder de verwarming aan te zetten!
Jullie hebben vast meegekregen dat we met elkaar een landelijk promotie hebben gemaakt voor
BadmintonNU. Het is een leuke sport dus dat willen we graag promoten toch!
Bij onze vereniging hebben zich 8 mensen aangemeld die deelnemen aan de training die start op
donderdag 6 oktober a.s. om 18.15 uur. Dit is een leuk initiatief om mensen kennis te laten maken
met Badminton. Dus we hopen dat we na deze kennismaking er wat nieuwe leden aan overhouden.
De training wordt gegeven door Peter Scheppers en Pascal Kruijs, beide lid van Meteoor Veendam.
Omdat we maar over 4 banen beschikken zal er minder ruimte zijn voor vrijspelen tot halverwege
december. Wij denken dat er 1 baan overblijft voor vrij spelen dus dat wordt dan tijdelijk een wisselbaan.
Bijkletsen is ook een sport! Mocht je vragen hierover hebben stel ze dan gerust aan Trijnie of Greet.

Verder willen wij jullie erop wijzen dat op dinsdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur er een piek is van
de banen bezetting. We hebben er een aantal jeugdleden bij gekregen waarvoor ruimte nodig is om goed te
kunnen trainen en een wedstrijdje te kunnen spelen.
Vanaf 19.00 uur tot 22.00 uur is er volop ruimte om te spelen laten we dit vooral benutten!
Hierbij een overzicht van de dagen en tijden dat er gespeeld kan worden :
Maandagmiddag : Oldstars vanaf 14.00 uur tot 15.30 uur
Dinsdagavond : vanaf 18.00 uur tot 19.00 uur jeugd
Dinsdagavond : vanaf 18.00 uur tot 22.00 uur senioren (tussen 18-19 uur is er beperkte bezetting van de
banen) Donderdagavond : beginners en Oldstars vanaf 18.15 uur tot 19.45 uur
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IEMAND MEENEMEN ?

3X GRATIS MEEDOEN

IEDEREEN IS WELKOM

JEUGDTRAINING DINSDAG 18-19UUR

UITWISSELING BIJ METEOOR
Op dinsdagavond 25 oktober a.s. staat de uitwisseling met Meteoor
gepland. Vind je het leuk om mee te spelen, meld je dan alvast aan!
Dit kan bĳ Hans de Jonge tel: 0640202916
De wisselbeker moet natuurlĳk weer mee naar Dropshot !!!

Foto´s van het wadlopen staan
op de website dropshot74.nl

