
Nieuwsbrief
MEI - JUNI  2019

Wafelverkoop 
Onze wafelverkoop loopt ten einde. Op 6 mei is het de 
laatste dag om je bestelling door te geven. Daarom zetten 
we het aanbod nog even op een rijtje: 


Vanillewafels, vanillewafels met chocolade, frangipane of 
carré-confituur in een doos van 700g. 


	 	 	 	 Aan € 5/ doos


Mix met verschillende wafeltjes 700 g of assortiment mix 
800g 


	 	 	 	 Aan € 6/ doos 


Aangezien het op 13 mei jaarmarkt is in Vilvoorde en een 
heel aantal leden al aangaven dan niet aanwezig te 
kunnen zijn, hebben we de levering van de wafels 
verplaatst naar 15 mei.

Op woensdag 15 mei kunnen jullie je bestelling dus 
komen ophalen in de zaal. Lukt die dag helemaal niet 
voor jou? Laat ons dan tijdig iets weten, dan houden we 
je bestelling opzij. 

22 APRIL - 5 MEI

Wafelverkoop 


12 MEI 

Badmintontornooi te Wolvertem


15 MEI 

Levering wafels 


2 JUNI 

Recreantentornooi W&L Veltem 


10 JUNI

Pinkstermaandag - zaal gesloten


23 JUNI

Badmintonnen bij de B52’s 



Resultaten Zoeff - tornooi 
Op woensdag 27 maart namen 10 teams deel aan ons Zoeff-tornooi. Elk team speelde 
die avond 5 wedstrijden van telkens 2 sets. Elk team kreeg 1 punt per gewonnen set. 
Behaalden 2 of meerdere teams dezelfde score dan bekeken we het aantal gewonnen 
punten. Zo kwamen we tot deze eindstand:


1. Eric - Patricia

2. Alain - Chantal

3. Christophe - Corry

4. Wannes - Anne-leen

5. Nourredine - Pascale 

6. Johnny - Inge

7. Peter - Karine

8. Jan - Carine

9. Dirk - Sandra 

10. Kristof - Faiza

Recreantentornooi W&L Veltem  
Zondag 2 juni organiseert W&L haar recreantentornooi in Veltem.

Hier speel je volgens een unieke formule met voorronde waarin elk team volgens loting 3 
wedstrijden van 7 minuten speelt. Hierbij wordt niet naar sets maar alleen naar punten 
gespeeld. 

De teams worden gerangschikt volgens hun totale score tijdens deze 3 wedstrijden. De eerste 
4 teams in de rangschikking komen in poule 1, de volgende 4 in poule 2 enzovoort. Daardoor 
kom je in een poule terecht van spelers met hetzelfde niveau. De poules bestaan uit 4 of 5 
teams.


Op dit moment zijn er 2 teams ingeschreven. Heb jij ook nog zin om deel te nemen? Stuur dan 
voor 20 mei een mailtje! 

Badmintonnen bij de buren 
Op zondag 23 juni worden we verwacht bij de B52’s. Niet om een tornooi te gaan spelen, maar 
wel om eens wedstrijdjes te spelen tegen of samen met hun leden. Een leuke manier dus om 
andere spelers te leren kennen. 


We worden verwacht van 11u tot 13u in Sporthal Hertblock in Steenokkerzeel. Nadien 
trakteren we iedereen op een hapje en een drankje in de cafetaria van de sporthal. 


Heb je zin om mee te gaan? Schrijf je dan in via het formulier. 


ng 3 wedstrijden van 7 minuten speelt waarbij niet naar sets maar alleen
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