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december 2017Winterse taferelen
In de DigiDropper melden we het laatste verenigingsnieuws en wordt er 
onderop verwezen naar de volledige versie op de website. In de volle-
dige versie staat ook de puzzel. 
 
Op naar 2018
De bladeren zijn van de bomen en er lag een dik pak sneeuw. Het is ’s 
avonds vroeg donker. Dus dit is alweer de laatste DigiDropper van dit 
kalenderjaar. Gelukkig is de badmintonagenda ook voor 2018 goed ge-
vuld. De regio- en najaarscompetitie is halverwege. De thuiswedstrijden 
op zaterdag worden vooral bij de jeugd goed bezocht en ieder doet 
z’n best om een mooi resultaat neer te zetten. Jeugdteam 3 staat zelfs 
bovenaan in de poule Uitslagen, standen  en speelschema’s zijn te vin-
den op onze website

Kersttoernooi
Op donderdag 21 december spelen de senioren het kersttoernooi met 
na afloop hapjes en drankjes in de kantine!

Jeugdpuzzel
Op de jeugdpuzzel van de maand september hebben we maar 1 in-
zending terug ontvangen. Daarom plaatsen wij de puzzel nog een keer. 

Jeugd gaat voor BOB diploma
Na afloop van de regiocompetitie gaan vanaf februari 2018 een aantal 
jeugdspelers weer oefenen voor de verschillende BOB diploma’s.

Aktie OPA (oud papier) 2018
De opbrengst van oud papier ophalen is van groot belang voor onze 
verenigingskas. In 2018 hebben we  op 3 maart en 13 oktober de beurt 
om te lopen voor OPA. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Rinus 
Blankestijn: rinus@badmintonputten.nl

Rabo Clubkas Actie 2017
De Raboclubkas Actie 2017 heeft voor onze vereniging 238 euro opge-
bracht. Iedereen die op onze vereniging heeft gestemd “heel hartelijk 
dank”. 

Zaterdagochtend spelen
Tijdens de competitieperiode beschikken wij op de zaterdag over de 
sporthal van 9.30 uur tot 13.00 uur. Op een aantal zaterdagen spelen er 
drie teams thuis en zijn niet alle velden bezet door de competitiespelers. 
Voor leden is er dan de mogelijkheid om ook te komen spelen. In de  
volledige digidropper staat een overzicht waar je kunt zien wanneer er 
ruimte is in de zaal.

Lees de volledige DigiDropper op de website >>>>

Digidropper

http://www.badmintonputten.nl/digidropper.html

