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Het nieuwe seizoen is weer begonnen en dan is er altijd weer veel infor-
matie te delen. 
 
Jeroen van den Berg nieuwe jeugdtrainer
Zo zijn we blij om te melden dat komend seizoen de jeugdtrainingen 
gegeven worden door Jeroen van den Berg. In juni meldde Ilse van de 
Burgwal ons dat zij vanaf september niet meer op donderdag trainingen 
kon geven in verband met het volgen van een studie. We wensen Ilse 
natuurlijk veel succes met haar studie. Gelukkig wilde Jeroen de hand-
schoen oppakken. 
Jeroen is samen met de jeugdbegeleiders voortvarend gestart. Maar hij 
kan nog wel wat hulp gebruiken van enkele jeugdbegeleiders. Lijkt je 
dat leuk om op donderdagavond van 19.00 tot 20.15 uur trainer Jeroen 
bij te staan met het begeleiden van de jeugd, meld je dan aan bij Harald 
Kemper op 06-22015292. Ook als je niet elke donderdagavond aan-
wezig kunt zijn!

Nieuwe leden
Het verheugd ons dat we elke digidropper weer nieuwe leden mogen 
verwelkomen. Bij de jeugd zijn dit Boudewijn Zonnenberg en Matthijs 
Vonk en bij de senioren Annet Kroes. We wensen jullie allemaal heel veel 
badminton plezier bij onze vereniging!

Badmintonnen op maandag en zaterdag
Wil je meer badmintonnen dan alleen op donderdagavond dan kan dat.  
Ook dit seizoen kunnen onze seniorleden op de maandagavond van 
20.00 tot 22.00 uur vrij spelen in Sporthal Triade. Op zaterdagochtend 
is er ruimte om vrij te spelen van 09.30 tot 13.00 uur. Iedereen (jeugd en 
senioren) is welkom.

Competitie seizoen gestart
In het competitie seizoen 2018 – 2019 zijn maar liefst 9 teams van BV 
Putten actief. We hebben 4 jeugdteams en 1 senioren team in de Regio-
competitie en 4 senioren teams in de door de weekse najaars-competi-
tie. Je kunt de verrichtingen en programma’s  van alle teams eenvoudig 
volgen via onze website.

Nog veel meer nieuws
Het eind van de pagina is in zicht maar u heeft nog lang niet al het 
nieuws gelezen. Zo komt er weer een OPA aan. Is het handig om uw 
agenda er bij te pakken. Kunt u zien wie uw drankje inschenkt en heeft 
de Rabobank een hele mooie campagne gestart. Of te wel ...

Lees de volledige DigiDropper op de website >>>>

veel leesplezier namens de DigiDropper redactie
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