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Juni 2019
Viering 40 jarig jubileum
Op donderdag 23 mei (jeugd) en vrijdag 24 mei (senioren en oud leden) 
jl. is het 40 jarig jubileum van de vereniging groots gevierd met eten, 
drinken, sporten en entertainment. Alle jeugdleden hebben een club 
T-shirt gekregen. Oud leden kregen allemaal een paar tegoedbonnen 
om in de loop van dit kalender jaar op donderdag te komen spelen. Een 
uitgebreider verslag staat op de site, inclusief foto’s.

Puttense Sportmarathon
Vrijdag 28 en zaterdag 29 juni a.s. vindt weer de Puttense Sport Mara-
thon plaats.
Onze vereniging verzorgt ook dit jaar weer het onderdeel Badminton 
van de Puttense Sport Marathon. Het spektakel vindt plaats op za-
terdag 29 juni tussen 11.30 en 14.30 uur plaats in Sporthal De Putter 
Eng.  We hebben nog een groot aantal vrijwilligers nodig (tellers, scores 
bijhouden, bardienst) om dit sport evenement te doen slagen. Naast 
senioren zijn ook jeugdleden van 14 jaar en ouder zijn zeer welkom om 
te komen helpen. Je kunt je opgeven bij Caren Rooze (secretaris@bad-
mintonputten.nl) .

Badminton-buiten-festivals in de zomer periode
Badminton Nederland organiseert de komende maanden een aantal 
hele leuke Badminton festivals. Deze evenementen vinden buiten plaats 
op zeer aparte locaties en zijn bedoeld als een (gratis) uitje voor de hele 
familie. Een overzicht waar en wanneer de festivals plaatsvinden is te 
vinden op https://www.badminton.nl/evenementen.

Laatste speelavond
Donderdag 27 juni is de laatste speelavond van dit seizoen. We wensen 
ieder een hele goede, mooie, gezonde en sportieve zomerperiode. Op 
donderdag 5 september a.s. start de badminton weer!

Nog veel meer nieuws
Het eind van de pagina is in zicht maar u heeft nog lang niet al het 
nieuws gelezen. Zo hebben we een uitgebreid verslag over de jubileum 
avonden. Wie mogen we verwelkomen als nieuw lid. Informatie over de 
jeugd- en najaarscompetitie. Of te wel ...

Lees de volledige DigiDropper op de website >>>>
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