
Events

17 juni 2017
Vrijwilligersuitje

24 juni 2017
9:00 - 11:30 uur

Puttense sportmarathon

29 Juni 2017
Laatste speelavond

8 Juli 2017
Oud Papier Aktie

24 Augustus 2017
Eerste speelavond 

nieuwe seizoen

mei 2017Zomer in zicht
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. 
 
Vriendentoernooi druk bezocht
Op vrijdagavond 19 mei jl. is het jaarlijkse vriendentoernooi weer ge-
speeld. Door de 9 deelnemende teams werd er enthousiast en sportief 
gespeeld om de titel beste Vriend en beste Vriendin.

Voorjaarscompetitie teams scoren goed
De 3 senioren teams die de afgelopen maanden meededen aan de 
voorjaarscompetitie hebben het goed gedaan. Team 1 eindigde als 2e 
in hun poule, Team 2 werd  keurig 3e en Team 3 is in hun poule kampi-
oen geworden. 

OPA (Oud Papier Aktie)
Op 8 juli as is onze vereniging weer de beurt om oud papier op te ha-
len. We zoeken nog een paar vrijwilligers. Graag aanmelden bij Rinus 
Blankestijn

Veel inschrijvingen voor competitieseizoen 2017 – 2018
Afgelopen seizoen speelden 4 jeugdteams in de regio-competitie. Voor 
het seizoen 2017 – 2018 proberen we met 5 jeugdteams uit te komen. 
Het zou fantastisch zijn als dat lukt. Bij de senioren gaan we in de re-
gio-competitie waarschijnlijk terug van 3 naar 2 teams. Maar, en dat 
is nieuw, er zullen 3 seniorenteams gaan deelnemen aan de – door de 
weekse - najaars-competitie. In totaal dus 5 senioren teams actief in de 
competitie.  Afgelopen seizoen waren dat er 3.

Puttense Sport Marathon 2017 – badminton op zaterdag 24 juni
Op 23 en 24 juni wordt wederom de Puttense Sport Marathon gehoud-
en. Zoals gebruikelijk werkt onze vereniging daar ook aan mee. Op za-
terdagochtend 24 juni wordt er van 09.00 tot 11.30 uur door de deelne-
mers aan de sportmarathon gebadmintond in Sporthal Putter Eng.
We zoeken nog een paar tellers! Meld je aan bij Caren Rooze

Zomervakantie
In de periode van 3 juli tot en met 18 augustus a.s. is er op donder-
dagavond geen badminton. Het nieuwe seizoen start op donderdag  24 
augustus 2017.

 

Lees de volledige DigiDropper op de website >>>>

Digidropper

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

