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Zwarte pieten toernooi
Op woensdag 3 december organiseren we voor de jeugd het zwarte pieten toernooi. Alle jeugd
leden en de jeugd competitiespelers zijn van harte welkom. We beginnen om 18.30 met het spelen
van de wedstrijdjes. Wie weten krijgen we ook nog wel iets lekkers…

Geen training en vrij spelen
Op 24 en 31 december is de sporthal gesloten en er zal dan ook geen training of vrij spelen zijn.
Noteer dit in de agenda, zodat je niet voor een dichte deur staat.

Competitiewedstrijd
Op woensdag 21 januari spelen team 1, 2 en het herenteam een thuiswedstrijd. Zij zullen dan 5 tot 6
banen gebruiken.

Competitie
De competitie is ook weer vol op bezig. Jeugdteam 1 staat op een mooie vierde plaats na het spelen
van 6 wedstrijden. Jeugdteam 2 staat onderaan, maar het verschillen in punten is maar weinig. Team
1 staat op de vijfde plek. Team 2 staat op de vierde plek. Het herenteam staat op een zesde plaats.
Helaas is Michel in de eerste wedstrijd uitgevallen. Succes met het herstel. Het team in de najaar
competitie staat op een mooie eerste plek. Via de site kun je alle teams volgen. Succes verder
allemaal.

Nieuwjaarsreceptie 2014!!
Net als andere jaar gaan we ook 2014 inluiden met een Nieuwjaarsborrel van de club. Deze avond zal
plaats vinden op 7 januari in sporthal Heuvelland om 20.30 uur. Deze avond kun je komen
badmintonnen tot 20.45 uur, zodat iedereen om 21.00 uur ook echt in de kantine kan zijn. Tijdens de
avond zal traditiegetrouw de jaarlijkse loterij ten behoeve van de jeugd plaatsvinden en er wordt door
de club gezorgd voor een hapje en een drankje

40 jarig jubileum
In februari bestaat de club 40 jaar, dit willen wij graag met iedereen vieren. De datum en wat we gaan
doen is nog niet helemaal bekend, maar als we meer weten houden we jullie via de site en/of de mail
op de hoogte. Het zal plaats vind eind februari of begin Maart.

