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CLUBNIEUWS
Er gebeurt geregeld wel wat in onze club. In elke
BadInfo brengen we enkele feiten of gebeurtenissen
uit ‘het clubleven’.
•
Wat je allicht nog niet wist, is dat we ook in
Vosselaar een ‘afdeling’ hebben. Een tiental mensen
spelen wekelijks op woensdag G-badminton in
sporthal Diepvenneke onder leiding van Paul
Brosens. In Vosselaar is er al enkele jaren geen
badmintonclub meer. Paul en zijn spelers/speelsters
vinden sindsdien ‘onderdak’ bij ons.
•

•

In december zorgde Frank voor initiatielessen. Een twintigtal enthousiaste
‘leerlingen’ genoten van de ‘tips en tricks’ om NOG beter te badmintonnen.
Het effect ervan? Dàt zien we elke keer opnieuw in De Zevensprong. Zaaaaalig!
De T-shirts mét het nieuwe logo zorgen voor een nieuw beeld op woensdag en
zaterdag: vele leden vinden het fijn om te spelen in een mooi, zwart shirt mét
‘BADMINTONCLUB HOOGSTRATEN’ duidelijk zichtbaar. Dit versterkt nog

•

maar eens onze slogan ‘Badminton speel je samen’.
Een T-shirt bestellen? Op onze website (http://www.bchoogstraten.be) kan je
via ‘CLUBNIEUWS’ een bestelformulier downloaden. Je vult dit in en bezorgt
het aan Frank, Frits, Jan, Pat of Dirk. Meerdere keren per jaar zullen we een

•

groepsbestelling plaatsen… (Je zal dus wel ‘wat’ geduld moeten hebben…)
Onze competitieploeg speelt in vijfde Provinciale - A. De ploeg bestaat uit
Lode Govers, Dimitry Kahlé, Geert Marynissen, Thijs Vervoort en - als invallers Wout Govers en Dries Thys. Op dit moment staan ze op de tweede plaats in
hun reeks. Het seizoenseinde wordt dus nog zeer spannend! We duimen alvast!

!KALENDER!
ER IS GEEN
BADMINTON OP:
ZA. 2 MAART 2019
WO. 6 MAART 2019
ZA. 16 MAART 2019
WO. 1 MEI 2019

ONZE CLUB
is lid van…

gesteund door…

maar onze club…
is er…

VOORAL
VOOR JOU!
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WEETJES!
• Wanneer je bij je ziekenfonds een attest van

(Volwassenen kunnen met uitzondering van de
maand juli elke woensdag tussen 20.00 en 22.00

lidmaatschap van onze club binnenbrengt, krijg je
een tegemoetkoming. Afhankelijk van je

uur badmintonnen. We huren De Zevensprong
verder door om onze competitieploeg voldoende

ziekenfonds gaat het over 10 tot 25 euro. Je kan
op woensdag of zaterdag aan een bestuurslid

trainingstijd te geven én om onze eigen conditie
ook op peil te houden, vandaar… ☺ )

zo’n attest vragen voor het jaar 2019 én - indien
je dit nog niet indiende - ook voor 2018. Zorg wel

FOTO’S/FILMPJES EN…
PRIVACY…?!?

dat je weet bij welk ziekenfonds je bent
aangesloten.
• Niet genoeg met één, anderhalf of twee uurtjes

badminton op woensdag?!? Zowel onze jeugd als

Bij de (her)inschrijving verklaarde nagenoeg
iedereen zich akkoord met de publicatie van foto’s

onze volwassenen kunnen ook op zaterdag van
10.00 tot 12.00 uur ‘vrij’ badmintonnen in De

of filmpjes van de clubwerking… Binnenkort
plaatsen we geregeld foto’s op de website, op

Zevensprong. Dus… Tot… Zaterdag?
• Charlotte, Femke, Maud en Joost zijn onze

FaceBook of in onze BadInfo. Publiceren we foto’s
of filmpjes waarop jij te zien bent én heb je

trainers van de jeugd. Zij zetten zich op
woensdag en/of zaterdag in om training te geven

hiertegen bezwaar, aarzel dan niet om ons te
contacteren. Wij ondernemen dan de nodige

aan de jeugd van 9 tot 16 jaar, aan kinderen van 6
tot 9 jaar Mini-Badminton/Multi-Move en aan 10-

actie…
En… eerlijk: één foto zegt dikwijls meer dan 100

tot 16 jarigen G-Badminton.
Onze kinderen en jongeren kunnen wekelijks

woorden. Een foto is een impressie van een
gebeurtenis, van mensen op één moment samen,

genieten van hun inzet. (En daar zijn wij onze
trainers zéér dankbaar voor!)

ergens… Niet? Kijk maar…

SLOTMOMENT
BADMINTONSEIZOEN
2018-2019: WEES ERBIJ!
Vragen, opmerkingen, suggesties…?
Spreek ons aan!

In mei eindigt het badmintonseizoen…
• … voor de kinderen van MultiMove/MiniBad en

G-Badminton op zaterdag 25 mei 2019;
• … voor de andere kinderen en jongeren op

woensdag 29 mei 2019;
• … voor de volwassenen ook officieel op

woensdag 29 mei 2019.

HOU DEZE DATUM(S) ALVAST VRIJ!
We plannen een FIJN slotmoment van het seizoen!
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