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Bowlen en ontbijten
Enige tijd geleden konden jullie inschrijven voor onze Breakfast & Bowl bij
Wima. We zijn heel blij dat jullie zo enthousiast inschreven. Met een toffe
bende van 27 spelers zal ons bezoek aan de bowlingbaan niet onopgemerkt
voorbij gaan!
Voor wie zich ingeschreven heeft, zetten we hier nog eventjes alle info op een
rijtje:
Wanneer: zondag 11 november van 10u tot
13.30u
Waar: Wima - Boomsesteenweg 35 – 2627
Schelle
Aan de leden die met partner komen, zouden
we willen vragen om het inschrijvingsgeld voor
je partner over te schrijven naar onze rekening.
De prijs voor Bowl & Breakfast bedraagt 30,50. Enkel ontbijten kost 22.

Badmintonhappening
Samen met 3 andere clubs uit de regio (B52’s Steenokkerzeel, Bamadi en BC
Kampenhout) organiseren we op 15 december een badmintonhappening ten
voordele van G-badminton (badminton voor mensen met een fysieke en/of
mentale beperking).

Allerzielen - zaal
gesloten
11 november
2018

Breakfast & Bowl
25 november
2018

Recreantentornooi
Huldenberg
25 november
2018

Recreantentornooi
Rita Serveert
Kontich
9 december 2018

Chickentornooi
Kontich
15 december
2018

Badmintonhappening +
afsluiting
voorinschrijvingen
24, 25 en 26
december 2018

Kerstperiode - zaal
gesloten
31 december 2018
1 en 2 januari
2019

Nieuwjaarsperiode zaal gesloten
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Voor deze badmintonhappening werken we met inschrijvingen. Je kan je inschrijven voor een
voormiddag (9u-13u), namiddag (13u-17u) of een hele dag (9u-17u). De prijs bedraagt steeds 15,
een bedrag dat integraal naar ons goede doel gaat.
Hoe werkt het? Alle ingeschreven leden van de 4 clubs worden in een computerprogramma gestoken.
Dit programma zal willekeurig 4 spelers selecteren die dan samen badmintonnen. Na 20 min. spelen
wordt het spel stilgelegd en worden er nieuwe groepen gevormd. Zo krijgt iedereen de kans om met
iedereen te spelen. Uiteraard wordt er tussen de verschillende matchen ook tijd voorzien om te rusten.
Wil je graag wat langer rusten, kan je pas later komen of wil je vroeger vertrekken? Dat kan allemaal
dankzij het flexibele computerprogramma.
Wat is er nog te doen? Naast het badmintonnen kan je die dag ook komen kijken naar een wedstrijd
G-badminton, 4 spelers komen een wedstrijd rolstoelbadminton spelen. Je kan de hele dag terecht op
een badmintoncircuit, hier kan je allerlei vaardigheden testen. En je kan pasta, broodjes, taart of
cupcakes komen eten.
Waar gaat het door? Deze badmintonhappening gaat door in sporthal Bosveld, Heirbaan 10,
Machelen.
Kortom, kan je je niet vrij maken om te komen badmintonnen, dan loont het toch zeker de moeite om
eens binnen te springen! Uiteraard hopen we op jullie te kunnen rekenen om mee geld in te zamelen
voor G-badminton.
Je ontvangt een link naar het inschrijvingsformulier via je mail. Inschrijven kan uiterlijk tot 25
november.
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Nieuw sportjaar
Het einde van 2018 komt alweer dichterbij. Dit wil ook zeggen dat we ons klaar maken voor een
nieuw sportjaar.
Om de administratie die gepaard gaat met de start van een nieuw sportjaar te vergemakkelijken,
vragen we jullie om het lidgeld voor 2019 al te betalen in 2018. Leden die ons hierbij helpen, belonen
we graag met een korting op hun lidgeld.
Betaling voor 15/12/2018

Betaling na 15/12/2018

1ste lid

90 euro

95 euro

2de lid (wonend op hetzelfde
adres)

80 euro

85 euro

3de lid (wonend op hetzelfde
adres)

70 euro

75 euro

Kinderen -12jaar

50 euro

55 euro

Gelieve jullie inschrijvingsgeld te storten op BE54 9796 5794 0897 met vermelding van je naam.
Wij hopen uiteraard om jou in 2019 ook tot onze leden te kunnen rekenen!

JARIGE ZOEFFERS SEPTEMBER - OKTOBER
Luc

4 november

Patricia S.

28 november

Ulrik

6 november

Melicher

29 november

Jan P.

20 november

Tom

27 december

Wannes

21 november

Mia

30 december

Natan

26 november
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