
Lessenreeks  
Gratis lessenreeks!  

Op maandag 17 september starten we opnieuw met een 5-delige lessenreeks. 
In deze lessen zal er o.a. aandacht geschonken worden aan de verschillende 
slagen, posities tijdens het dubbelspel, enz. Uiteraard is er ook ruimte om zelf 
vragen te stellen.  

De lessen zullen doorgaan op volgende maandagen en lopen steeds van 20u 
tot 21u:  
- 17 september  
- 24 september  
- 8 oktober  
- 15 oktober  
- 22 oktober 
Maandag 1 oktober slaan we dus over.  

Tijdens dit uur zal de helft van de zaal gebruikt worden voor de les. Nadien 
kan er overal opnieuw vrij gespeeld worden.  

We zouden het fijn vinden dat degenen die starten met de lessen ook de hele 
lessenreeks volgen.  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3 september 2018 

Avondverkoop Van 
Wel sport  

7 september 2018 

Opnieuw 
speelavond op 

vrijdag. 

17 september 
2018 

Start lessenreeks.   

22 oktober 2018 
Laatste les. 



Opbrengst wafelverkoop  
Met de opbrengst van de wafelverkoop organiseren we in de maand 
september steeds een fietstocht met aansluitend een etentje. Door 
allerlei redenen, is het ons echter deze keer niet gelukt om dit te 
organiseren. Maar niet getreurd, we werken volop aan een 
alternatief! Van zodra we hier meer nieuws over hebben, brengen we 
jullie op de hoogte.  

 

Organisatie evenement ‘De warmste week’  

Op vraag van Luc Mariën hebben we besloten om ons met de 
club mee in te zetten om geld in te zamelen voor ‘De warmste 
week’.  

We werken met 3 andere clubs uit de regio (B52’s 
Steenokkerzeel, Bamadi en BC Kampenhout) samen aan de 
organisatie van een badmintonhappening.  

Aan de concrete uitwerking wordt momenteel nog gesleuteld. 
Vast staat wel dat deze badmintonhappening een leuk 
evenement zal zijn dat je zeker niet wil missen. Markeer dus 
alvast 15 december 2018 in je agenda!  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JARIGE ZOEFFERS SEPTEMBER - OKTOBER  

Christophe D.   2 september   

Kurt    2 september  

Anja    8 september    

Sandra L.   14 september  

Inge    1 oktober  

  

Chantal  2 oktober  

Patricia V.  6 oktober  

Hilde L.  22 oktober  

Melissa  28 oktober  

Peter   31 oktober 


