
 
 

 
 

Flyer Oktober/November 2017 

Van de voorzitter 
 
Inmiddels zijn de eerste competitie wedstrijden 
weer gespeeld en zijn er ook al weer enkele 
wedstrijden gewonnen! Ga zo door allemaal. 
Ook de woensdagochtend groep is goed bezig! 
Daar is het tegenwoordig zo druk dat we de hele 
zaal moeten huren zodat iedereen kan spelen! 
  
De Rabo Clubkas campagne laatste stemdag 
was op 16 oktober,  iedereen die voor ’t Veertje 
heeft gestemd natuurlijk Hartstikke Bedankt. 
Binnenkort is “grote finale avond” waarin 
bekend gemaakt wordt hoeveel stemmen we 
hebben gekregen. 
  
Op 18 november komt Sinterklaas weer aan in 
Nederland. Hopelijk komt hij of enkele Pieten dit 
jaar ook weer naar ’t Veertje voor een 
bezoekje… 
  
Groeten Bart 
 
 
Belangrijke telefoonnummers, etc.: 
Afmelden training:   
 Job van Zutven  06-20128955 
Contactpersoon bestuur: 
 Diny v.d. Gevel 0492-323534 
Jeugd: vacature jeugd@bcveertje.nl  
Competitie: Arno v Dommelen  06-18652935 
Woensdag: Betsie Smit 0492-322451 
Sporthal: De Burcht 0492-322222 
Website: www.bcveertje.nl 
PR: Astrid v. Duijnhoven of PR-veertje@live.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
Do 26 okt Interne competitie pupil/aspirant 
Zo 29 okt Competitie thuis 10.00 uur 
Do 2 nov Vriendjes/vriendinnetjes badminton 
 Mini’s/pupillen/aspiranten 
Zo 5 nov Competitie thuis 10.00 uur 
12 nov Competitieweekend uit  
19 nov Competitieweekend uit 
Do 30 nov Pietenbezoek, zie achterzijde 
Zo 3 dec Competitie thuis 10.00 uur 
10 dec Competitie weekend uit 
Do 14 dec Interne competitie 
 

 
Gymschoenen alleen voor binnen  
In de sporthal dienen sport/gymschoenen 
gedragen te worden zonder zwarte zolen.  
Tevens mag men met deze schoenen niet 
buiten lopen, zodat we met zijn allen de vloer 
schoon en veilig houden. 
Wij willen de ouders vragen erop toe te zien dat 
de kinderen niet met de sport/gymschoenen 
buiten lopen (ook niet naar de auto) en de 
sport/gymschoenen in de sporthal aan/uit doen.  
 
Een tip van de trainers: investeeer in goede 
indoor sportschoenen, zodat je er steun en grip 
uit haalt. Natuurlijk zorg je 
dat tijdens het sporten de 
veters goed aangetrokken 
zijn.  
 
  

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/
mailto:PR-veertje@live.nl


 
Bericht van de organisatiepiet. 
 
Beste jeugdleden, 
 
Zorg dat je er 30 november bent 
Want dan zijn ook spel-pieten present 
Train je om kwart over zes? 
Piet zorgt voor een spel i.p.v. les 
Zorg dat je komt niet te laat 
Dan weet je hoe dit badminton-sint spel gaat 
Piet zal ook wat lekkers geven 
Aan de groepen die starten om kwart na zeven 
Daarnaast ook geen training voor de junioren 
We gaan op een andere manier punten scoren 
Wacht wel tot wij zeggen het is tijd 
Eerder mogen jullie niet in de zaal tot onze spijt 
 
De organisatiepiet. 
 
PS Mini’s, pupillen en aspiranten: Gezamenlijk 
spel is van 18.15-19.15 uur. Jullie mogen je 
racket thuislaten. Trek wel je sportkleren en  
-schoenen aan! Neem evt. een 
vestje/trainingsjas mee.  
 
PS Junioren: Neem je racket mee, trek je 
sportkleren en -schoenen aan en neem evt. 
vestjes/trainingsjas mee. 
 

 

Contributie inning 
In oktober is de contributiebijdrage van alle 
leden geïnd. Bij de competitiespelers wordt in 
november de competitiebijdrage en 
kledingbijdrage geïnd. De bedragen voor de 
contributie en competitie kunt u vinden op onze 
site www.bcveertje.nl. 
 

 

Sjors Sportief 
Over ongeveer 3 maanden 
kunnen scholieren zich weer 
inschrijven voor Sjors Sportief. 
Ook ’t Veertje zal mee doen. 
Hoor je tussendoor al iemand die 
graag wil leren badmintonnen, 
nodig hem/haar dan uit, er hoeft 
niet gewacht te worden tot Sjors 
Sportief.  
 
 

 
Mag ik mij even voorstellen?!?!? 
 
Bas Timmers 
10 jaar, Aspiranten 
School: Kindcentrum Cornelius 
Hobbys: Drummen, badminton 
Favoriete sport: Badminton 
Lekkerste eten: Friet  
Lievelingsmuziek: Krantewijk 
Lievelingsdier: Hond 
Mooiste boek: De Waanzinnige boomhut 
Leukste tv-programma: Snappit 
Het meest houd ik van: Playmobil 
Mijn liefste wens: Dat ik rijk word 
Het leukste aan badminton vind ik: het Slaan  
 

 

Fysio inloopsportspreekuur 
Met ingang van maandag 2 
oktober hebben wij een 
samenwerkingsverband met 
Wolbert Fysio! Wolbert Fysio 
ontwikkelde speciaal voor 
sporters/sportclubs/ 
verenigingen de dienst Clubcare. 
  
Iedere maandag is er een gratis 
inloopsportspreekuur in onze sporthal o.a. 
speciaal voor sporters die lid zijn van een 
binnensportvereniging uit Boekel. Dit spreekuur 
is van 18:30-19:30 uur in de EHBO-ruimte van 
onze sporthal. Heeft u een blessure opgelopen 
tijdens het sporten? Maak dan gebruik van dit 
inloopsportspreekuur! 
Bij voorkeur meldt u zich aan voor het 
inloopspreekuur via onze 
website: http://sporthaldeburcht.nl/clubcare-
wolbert-fysio. 
Ook kunt u op maandagavond tussen 18.30-
19.30 uur de sporthal binnen lopen. Wanneer u 
de kantine inloopt ziet u een tafel met daarop 
een inschrijfmap. Noteer hierin uw gegevens en 
de fysiotherapeute Janiek v.d. Veerdonk zal u 
op volgorde van binnenkomst behandelen. Ze 
verzorgt per individu een screening, onderzoek 
en advies. 
  
Voor meer informatie kijkt u op de 
website www.wolbert-fysio.nl/clubcare. 
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