
 
 

 
 

Flyer Juni 2019 

Van de voorzitter 
 
Seizoen 2018/2019 is bijna ten einde en we 
kunnen weer terug kijken op een sportief jaar 
met veel badminton plezier. 
Ook hebben we afgelopen jaar wat 
aanpassingen gedaan m.b.t. de AVG waarmee 
iedereen inmiddels wel bekend is. Op de 
achtergrond zijn we bezig geweest met het 
opstellen van de gedragsregels en voor alle 
vrijwilligers hebben we inmiddels een VOG 
aangevraagd (zie de site voor meer info 
hierover http://www.bcveertje.nl/info/gedragsvo
rmen).  
Nog een paar weken voordat de vakantie begint 
en we hopen natuurlijk dat iedereen een beetje 
blijft oefenen tijdens deze periode zodat we 
volgend seizoen weer fit kunnen beginnen. 
Iedereen een prettige vakantie gewenst en we 
zien jullie weer graag terug op woensdag 21 
augustus en donderdag 22 augustus. 
  
Groeten Bart 
 
 

  

Alle trainers en bestuursleden 
wensen jullie een hele fijne vakantie!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
Do 26 juni Ouder-kind activiteiten 
26/27 juni Laatste training dit seizoen 
21/22 aug Eerste training nieuwe seizoen 
 
 
Nieuwe leden welkom 
Weet je nog iemand die twijfelt of badminton iets 
voor hem/haar is. Nodig hem/haar uit om in juni 
gratis mee te komen doen en zelf te ervaren hoe 
leuk badminton is. Een racket kan in deze 
periode geleend worden via de club. Nieuwe 
jeugdleden t/m 12 jaar krijgen bij een 
lidmaatschap na de zomervakantie en racket 
van de club.  
 
 
Ouder-kind activiteiten 
Op donderdagavond 27 juni is de laatste keer 
badminton dit seizoen. De jeugd sluit dit seizoen 
af met een ouder-kind toernooi.  
Breng je papa, mama, opa of oma mee en laat 
zien  hoe goed jij kunt badmintonnen. Iedereen 
speelt onder de eigen trainingstijden, afhankelijk 
van het niveau zijn het oefeningen spelenderwijs 
of worden er wedstrijdjes gespeeld.  
 
 
Seizoensafsluiting senioren 
De senioren sluiten op donderdagavond 27 juni af 
met een husseltoernooi. En voor diegene die zin 
hebben heeft Arno lekker hapjes bij (eigen 
bijdrage).  
 
 

Volgend seizoen 
De trainers en het bestuur zijn al druk bezig voor 
het volgend seizoen (competitie, trainingen, 
etc.). Indien nu al bekend is dat je volgend 
seizoen niet meer komt badmintonnen, graag 
z.s.m. afmelden, uiterlijk 20 juni.  
Afmelden kan door een mailtje te sturen naar 
penningmeester@bcveertje.nl (u ontvangt een 
bevestiging). Let op: mondeling afmelden is niet 
mogelijk i.v.m. de automatische incasso, het is 
natuurlijk wel fijn als je het ook even tegen de 
trainers zegt. 

Bent u toe aan een nieuw RACKET ? 

Steun uw vereniging. 

Ook bespannen en nieuwe grip! 

Nu ook voor tennisrackets! 

 

Neem contact op met 

Wim !! 

http://www.bcveertje.nl/info/gedragsvormen
http://www.bcveertje.nl/info/gedragsvormen
mailto:penningmeester@bcveertje.nl


Uitstapje woensdagmorgenclub 
Blij om bij elkaar te zijn. 
Op woensdagochtend 22 mei vertrokken we 
met een grote groep, meer dan 30 personen, 
vanaf de sporthal op de fiets voor ons jaarlijks 
uitstapje, dit keer naar “De Boswachter”. Het 
weer was ons goed gezind, de zon scheen 
gezellig. Na de koffie met lekker gebak gingen 
we op pad voor een mooie interessante 
natuurwandeling met een deskundige gids, een 
oud-leraar die ontzettend veel over de natuur 
wist te vertellen, door ’t Hurkske in Erp. Vooral 
de struiken met de vele rupsen was zeer bizar 
gezicht. Daarna weer een stukje op de fiets en 
toen we trek begonnen te krijgen stond er een 
uitgebreide lunch voor ons klaar met heerlijke 
eigengemaakte soepen. Even later moesten 
creatief we aan de slag met touwen waarin 
knopen gelegd moesten worden wat uiteindelijk 
resulteerde in een prachtige hanging basket. 
Met een potje en plantje erin kei mooi! Van 
knopen naar bowlen voor de een must voor een 
ander the time of their life. Als afsluiting genoten 
we van een lekker etentje in Nia Domo. 
Verzadigd en voldaan keerde iedereen na deze 
super gezellige geslaagde dag richting huis. 
Nellie,Thera en Maria dank je wel voor de 
organisatie. 
 

 
 

 
 

Uitstapje jeugd 
Op zaterdag 18 mei zijn de jeugdleden op 
uitstapje geweest.  
De jongste jeugdleden (t/m groep 6) zijn naar 
DippieDoe geweest en hebben daar de hele 
dag kunnen spelen: in de achtbaan of 
zweefmolen, midgetgolven, klimmen en 
klauteren en daarna naar beneden glijden. De 
ouder jeugdleden (vanaf groep 7) zijn heerlijk 
wezen zwemmen in de Kempervennen. Bont en 
blauw van de wildwaterbaan of dobberen op de 
golven in het golfslagbad.  
Bij beide uitjes kwam iedereen moe maar 
voldaan weer thuis.  

 
 
 
Interne competitie pupillen/aspiranten 
Afgelopen seizoen 
hebben de pupillen & 
aspiranten tijdens de 
interne 
competitieavonden 
punten behaad. Bij de 
pupillen heeft Suus 
Verwegen gewonnen 
en bij de aspiranten 
Jur van Zutven.  
 
 
Activiteit donderdagavond groep 
Ook de donderdagavondgroep heeft dit jaar een 
activiteit, op zaterdagavond 22 juni wordt er 
gezellig met zijn allen ge-bbq-ed. 
 
 
Interne competitie woensdagochtendgroep 
Ook de woensdagochtendgroep heeft een 
interne competitie, helaas was de uitslag op 
moment dat de flyer gemaakt werd nog niet 
bekend.  
 
 
  



 
 

 
 

Flyer Juni 2019 – Deel 2 

 

Badminton in de vakantie 
In de maanden juli t/m half augustus is het geen 
badminton in Boekel, maar kun je net als vorige 
zomer elke dinsdagavond badmintonnen in 
Veghel in sporthal De Bunders tegen een kleine 
vergoeding.  
Voorgaande jaren zijn er diverse senioren die hier 
gebruik van hebben gemaakt, wil je niet alleen 
zorg dan dat je voor de vakantie even informeert 
wie er ook misschien ook gaan, zodat je 
toegevoegd kunt worden aan de app-groep.  
 
Tijd: 19-22.30 uur (van 19-20 uur heeft de jeugd 
voorrang, jeugd alleen met begeleiding ouders) 
Kosten per keer: jeugd €1,-, volwassenen €3,- op 
avond zelf direct betalen.  
Zorg ervoor dat je zelf iets te drinken bij hebt.  
 
 

Nieuwe leden 
Sinds enkele maanden is Peter van der Hout lid 
van de recreanten op donderdagavond.  
Bij de jeugd hebben we enkele nieuwe leden 
mogen verwelkomen, een aantal nadat zij kennis 
hebben gemaakt met badminton via Sjors 
Sportief. Zij stellen zich zelf aan u voor.  
 
 
Mag ik mij even voorstellen?!?! 
Maik Peters 
6 jaar, mini’s  
School: De Uilenspiegel 
Hobby’s:  Zwemmen 
Favoriete sport:  Badminton 
Lievelingsmuziek:  Pasapas 
Lievelingsdier: Puppy 
Lekkerste eten:  Pasta en spinazie 
Mooiste boek:  Over puppy’s 
Leukste tv-programma:  Spongebob 
Het meest houd ik van:  Mama 
Later word ik:  Groot en sterk 
Mijn liefste wens:  
         Een gekleurde regenboog knuffel krijgen 
Het leukste aan badmintonnen vind ik:  
         De shuttle over het net slaan 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dies Welten 

9 jaar, pupillen 
School:  De Uilenspiegel 
Hobby’s:  Judo en badminton 
Favoriete sport:  Badminton 
Lekkerste eten:  Pizza 
Lievelingsmuziek:  Alle muziek 
Lievelingsdier: Gorilla 
Mooiste boek:  De Gorgels 
Leukste tv-programma:   
 Wonderlijke wereld van gumbal 
Het meest houd ik van:  
 Mijn beste vriend en mijn moeder 
Later word ik: Iemand die nieuwe lego maakt 
Mijn liefste wens: Dat iedereen gelukkig is 
Het leukste aan badmintonnen vind ik: Alles 
 
Guusje van Beek 

12 jaar, junioren 
School:  Jenaplanschool  
 De Pandelaar 
Favoriete sport:  Badminton 
Lekkerste eten:  Sushi 
Lievelingsdier: Hond 
Hobby’s:    Badminton en afspreken 
Lievelingsmuziek:  Gewoon leuke muziek 
Mooiste boek:  Muts 
Leukste tv-programma:  YouTube 
Het meest houd ik van:  Snoep 
Later word ik:   Juf 
Mijn liefste wens:  
 Dat ik beter word in badminton 
Het leukste aan badmintonnen vind ik: Alles 

  

Belangrijke telefoonnummers, etc.: 
Afmelden training:   
 Job van Zutven  06-20128955 
Contactpersoon bestuur: 
 Diny v.d. Gevel 0492-323534 
Jeugd: Anita Verwegen   
Competitie: Arno v Dommelen  06-18652935 
Woensdag: Diny v.d. Gevel 0492-323534 
Sporthal: De Burcht 0492-322222 
Website: www.bcveertje.nl 
PR: Astrid v. Duijnhoven of PR-veertje@live.nl 
 

http://www.bcveertje.nl/
mailto:PR-veertje@live.nl


 

 
 

Fijne vakantie en tot woensdag 21 of donderdag 22 augustus 


