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Van de Redactie
Beste lezers,

Inschrijven Buitenhof Tuinmeubelen
Clubkampioenschappen
Zo zijn de inschrijvingen voor de Buitenhof
Tuinmeubelen Clubkampioenschappen

Net over de helft van het seizoen en het lijkt alsof
we weer helemaal opnieuw van start gaan. Alles
vooruitzichten en geruchten lijken bij het
schrijven erg goed te zijn. ‘we gaan weer open’ en
‘we mogen weer’ zullen nog wel een paar keer
voorbij komen. Dit is ook te merken bij alle
commissies. Er wordt achter de schermen door
alle vrijwilligers hard gewerkt om alles weer zoals
vanouds te laten lopen.

inmiddels geopend. Nadat we de
clubkampioenschappen twee jaar achter elkaar
hebben moeten cancelen, kunnen we op
zaterdag 26 en zondag 27 maart eindelijk weer
aan de bak. Onder leiding van onze
toernooicommissie, bestaande uit Kimberley van
Zon, Bente Willemse en Lieke van Oosterwijck,
zullen we weer een mooi schema afwerken met
spannende wedstrijden. Je kan je op alle niveaus
inschrijven, dus ook voor de beginnende en

In dit Virke blijkt de jeugdredactie al in de
carnavalssfeer te zitten en een puzzel voor alle
jeugd (en natuurlijk ook de oudere jeugd ;)) te
hebben gemaakt. In de jeugddoorgeefpagina
verteld Femm hoe haar leven naast badminton
eruit ziet. Helaas moeten we het nogmaals
zonder een doorgeefpagina voor de senioren
doen, maar de pagina word wel doorgegeven.
Gelukkig vertellen de zusters Kreeft over samen
badmintonnen met familie.

recreatieve speler is het een mooie
aangelegenheid om kennis te maken met het
spelen van wedstrijden. We spelen daarnaast
altijd in poules, zodat je verzekerd bent van
voldoende sportieve uitdaging. Ook onze jongste
jeugdleden kunnen aan de bak in de minipoule
of de E- of F-klasse. Wil je meer weten over dit
gezellige weekend, zoek je een partner, of wil je
graag meedoen maar ben je bijvoorbeeld een
dagdeel verhinderd? Spreek dan gerust iemand
aan van de toernooicommissie.

Veel leesplezier namens de redactie,

Nieuwbouw Sporthal Achter de Tuintjes

Koen Timmermans

Inmiddels is er ook meer bekend over de

Aanstaande kopijdata en uitgave:

na 35 jaar echt aan vervanging toe is. In de

nieuwbouw van Sporthal Achter de Tuintjes, die

Kopij

uitgave

Vrike 3:

9-2

23-2

Virke 4:

6-4

20-4

Virke 5:

22-6

6-7

Van de Voorzitter
Beste leden,
Na een korte stop zijn we de afgelopen weken
weer gestart met onze trainingen, speelavonden
en competities. Corona-technisch ziet het er
momenteel gunstig uit, vandaar dat we
voorzichtig weer aan het kijken zijn om
activiteiten te organiseren.
`t Virke seizoen 30 nummer 3

eerste instantie was het uitgangspunt van de
gemeente om de wedstrijdhal te ‘strippen’, zodat
de sportvloer, tribune en staalconstructie van de
hal konden blijven staan. Door de gestegen
bouwprijzen en vertragingen met het ontwerp, is
er eind januari echter gestemd voor een
volledige nieuwbouw van de sporthal, omdat dit
financieel en praktisch gezien beter te realiseren
is. De gemeente denkt ongeveer een jaar nodig
te hebben om de sloop, nieuwbouw en het
inrichten van de buitenruimte te realiseren. In
2023 zal er dus een nieuwe sporthal moeten
staan, al houden we een slag om de arm gezien
alle vertragingen van de afgelopen jaren. Op het
moment dat er gebouwd gaat worden, zal er een
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tijdelijke sporthal komen, zodat we door kunnen

hebben (JC, JTP, kampleiding, trainers en

gaan met onze activiteiten. Mocht er meer

bestuur). Ook hebben we een

nieuws zijn, dan wordt dit uiteraard met jullie

vertrouwenspersoon aangesteld, Anoek

gedeeld.

Haarbosch, bij wie je terecht kunt als je vragen
hebt over dit onderwerp of zelf te maken hebt

Vertrouwenspersoon
Daarnaast is de afgelopen periode de discussie
over grensoverschrijdend gedrag weer flink
aangezwengeld. Niet alleen in dat
televisieprogramma met die draaiende stoelen,
maar ook in de sportwereld is een grootschalig
onderzoek gestart naar dergelijke misstanden.
Daarom is het een goed moment om dit
onderwerp en ons protocol ‘Veilig Sportklimaat’ dat we enkele jaren geleden hebben opgesteld nogmaals aan te snijden. Met dit protocol zorgen

met grensoverschrijdend gedrag binnen de club.
Daarnaast is het realiseren van een veilige
sportomgeving natuurlijk zaak van ons allemaal.
Het gaat hierbij niet alleen om zware excessen,
maar ook om simpele dingen als omgang met
elkaar in de kleedkamer of op de baan. Het
volledige protocol ‘Veilig Sportklimaat’ is te
vinden op onze website.
Vriendelijke groeten,
Sofie Oprins

we ervoor dat BC Gilze voor iedereen een fijne
en veilige plek is. Zo zijn we gestart met het
aanvragen van VOG’s voor onze ‘vaste’
vrijwilligers die direct met de jeugd te maken
Onze vereniging bestaat sinds april 1979, dus nu 43 jaar. Geen van de leden is al vanaf het begin af aan
lid van onze vereniging, maar er is er al een aantal dat (meer dan) 25 jaar lid is. Dit zijn de volgende
leden:
•

Kees van der Heijden – 39 jaar lid,

•

sinds 1 februari 1983;
•

Jos Dubois – 38 jaar lid,

sinds 1 mei 1993;
•

sinds 1 augustus 1983;
•

Mario van Mierlo – 35 jaar lid,
Remy van Mierlo – 33 jaar lid,

•

Els Graafmans – 31 jaar lid,

•

Michel van Dongen – 30 jaar lid,

•

Mandy Dirkx – 30 jaar lid,

•

Claud Klaasen – 30 jaar lid,
sinds 1 februari 1992;

•

Maaike van der Veer – De Jong –
25 jaar lid, sinds 11 oktober 1996;

•

sinds 1 september 1991
•

Ben van der Veer sr. – 25 jaar lid,
sinds 1 mei 1996;

sinds 1 mei 1991
•

Sandy van Trier – Graafmans – 26 jaar lid,
sinds 30 augustus 1995;

sinds 1 september 1990;
•

Tim Braspenning – 26 jaar lid,
sinds 30 augustus 1995;

sinds 1 juni 1988;
•

Ben van der Veer jr. - 28 jaar lid,
sinds 12 januari 1994;

sinds 1 september 1986;
•

Richard Schrauwen - 28 jaar lid,

Jos Vermeulen – 25 jaar lid,
sinds 11 oktober 1996;

•

Frans Oprins – 25 jaar lid,
sinds 23 december 1996.

Marry van Mierlo – 29 jaar lid,
sinds 1 oktober 1992;
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Technische Commissie

Jeugdcommissie

Normaal gezien zou rond deze tijd de competitie

Na een aantal weken thuis in lockdown te

er op zitten. Ware het niet dat we wederom in

hebben gezeten, mogen we gelukkig weer

een zeer turbulent competitiejaar zitten door de

badmintonnen in de sporthal! Fijn om iedereen

welbekende C. Gelukkig mogen we vanaf eind

weer te zien en dat we weer leuke activiteiten

januari de competitie weer hervatten. Jullie

kunnen gaan organiseren.

zullen begrijpen dat dit organisatorisch een
enorm karwei is om alle in te halen wedstrijden
opnieuw in te plannen, de zaal te regelen, de
beschikbaarheid van de teams te checken en dit
alles met de tegenstanders af te stemmen. Op
deze plaats dan ook een welgemeend DANK JE
WEL aan onze technische commissieleden
Richard, Maaike en Stephanie namens de
competitiespelers en mijzelf!
Ook de trainingen zijn inmiddels weer hervat.
Albert heeft de senioren op de dinsdagtraining al
aan een paar intensieve, fysieke dril sessies
onderworpen en op vrijdag nemen Stephanie en
Jannes de competitie spelende jeugd weer
onderhanden. Fijn dat we onze mooie hobby

Voorjaarsactiviteit
Oorspronkelijk stond er op zondag 13 maart een
voorjaarsactiviteit op de planning.
Vanwege de competitiewedstrijden die dit
weekend worden ingehaald, hebben we besloten
dat deze wordt verplaatst naar zondag 10 april.
We gaan met zijn allen midgetgolfen bij
OffCourse in Chaam!
Meer informatie volgt!
Clubkampioenschappen
In het weekend van 26 en 27 maart worden de
clubkampioenschappen georganiseerd. Een leuk
weekend waarbij je op je eigen niveau onderlinge

weer kunnen uitoefenen!

wedstrijdjes kunt spelen. Op zondagochtend

Last but not least: de inschrijving voor de

allerjongste jeugd in actie komt. Vind je het leuk

Clubkampioenschappen is gestart! Na een jaar
afwezigheid kunnen we eindelijk ook binnen
onze club weer de strijd met elkaar aan gaan. We

wordt de minipoule gespeeld, waarbij onze
om kennis te maken met wedstrijdjes spelen of
vind je het gewoon leuk om het hele weekend te
kunnen badmintonnen? Geef je dan snel op!

hopen op een grote deelname, zodat we naast
de sportieve prestaties dit weekend ook sociaal

Deeldiploma

weer het hoogtepunt van het seizoen mogen

Op woensdag 20 april wordt na twee jaar

beleven. Je kunt je inschrijven via internet of via

afwezigheid het deeldiploma examen weer

een papieren inschrijfformulier. Voor de jeugd

georganiseerd!

delen we deze uit en voor zowel de jeugd als de

Op deze avond mag je laten zien wat je het

senioren zijn deze ook te vinden op de

afgelopen jaar hebt geleerd en kan je een mooie

inhangkast.

diploma verdienen. Naast een conditietest krijg
je ook wat vragen over badminton en voer je

Ik wil jullie allemaal veel plezier wensen bij het

enkele badmintonopdrachten uit. In de week

hervatten van de competitie. En hoe mooi zou

voor het examen zullen we goed gaan oefenen,

het zijn als we in het volgende Virke een aantal

zodat je goed bent voorbereid. Het is voor

kampioensteams kunnen aankondigen!

iedereen van 18:30 tot 20:00. Ook supporters zijn
natuurlijk welkom om te komen kijken.

Namens de TC,
Tim Braspenning
`t Virke seizoen 30 nummer 3
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Jeugdkamp
In het weekend van 15, 16 en 17 juni wordt het

We laten de plannen voor activiteiten nog even

jaarlijkse jeugdkamp weer georganiseerd. De

in de ijskast, om ze hopelijk snel voor jullie te

eerste voorbereidingen worden inmiddels

kunnen ontdooien!

getroffen, dus zet deze data alvast in je agenda.

Midweek
Door de gedeeltelijke lockdown zijn er een aantal

Spreekbeurttas

speelweken uitgevallen. Deze zijn opgeschoven

Moet je op school een spreekbeurt houden en

naar de reserve avonden aan het einde van het

weet je niet waar je deze over wilt houden? BC

Midweek seizoen. Op 8 februari zijn beide

Gilze heeft een eigen spreekbeurttas. Dus vind je

Midweek teams weer begonnen met de

het leuk om je klasgenootjes iets te vertellen

competitie en wel met een onderlinge

over badminton, spreek dan een van de trainers

confrontatie!!! Ook deze keer won team 1

even aan en je kan de tas meenemen en

overtuigend. Gelukkig wist ditmaal Mandy de eer

gebruiken voor je spreekbeurt.

van team 2 te redden door nog een puntje te
scoren.

Tot slot
Nieuwe jeugdleden zijn altijd welkom! Jullie
broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes, vriendjes en
vriendinnetjes (maar ook papa’s en mama’s) zijn
van harte welkom om eens bij ons te komen
kijken en wellicht ook lid te worden van onze
vereniging. Dus ken je iemand die wil komen
badmintonnen, breng hem of haar dan op
woensdagavond mee!
Namens de jeugdcommissie,

De resterende thuiswedstrijden worden
gespeeld op dinsdagavond vanaf 20:30u:
- 8 maart 2022
- 12 april 2022
- 19 april 2022
- 10 mei 2022
Voor meer informatie ga naar:
https://badmintonnederland.toernooi.nl/ en
zoek op “Midweek 2021-2022 Noord Brabant”.
Onze teams spelen in de 1e klasse.

Eva Oprins
RC Trainingen

Recreatie Commissie

Er gaat een nieuw blok trainingen voor

‘Mogen we weer?...’

van 19:00-20:30u. Speel je niet in de weekend

Activiteiten
Twee Virke’s terug schreef ik opgetogen over het
naderende einde van online activiteiten en het
aanstaande zijn van fysieke nevenactiviteiten
voor onze club. In het vorige Virke moest ik
helaas bekennen iets te vroeg gejuicht te
hebben.
Op het moment van schrijven zijn we al weer
enkele weken aan het badmintonnen en lijken
versoepelingen in aantocht. Wie weet is de kogel

recreanten georganiseerd worden op dinsdagen
competitie en heb je behoefte aan training of
gewoon een extra badminton moment, dan kun
je je bij mij alvast melden.
Blijf gezond en hopelijk tot snel in de sporthal én
aan de bar!
Met sportieve groet namens de Recreatie
Commissie,
Michel van Dongen

al door de kerk bij het verschijnen van deze
editie…
`t Virke seizoen 30 nummer 3
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PR commissie

aan onze sponsors als er weer gewinkeld moet

We zijn er weer.

weergegeven.

Gelukkig ligt de 3e (of was het alweer de 4e)

Tenslotte het meest belangrijke onderwerp voor

corona-golf achter ons. Een vervelende periode
waarbij we zeker ook het sporten hebben gemist.
Uiteraard hebben al onze clubgenoten zijn of
haar conditie op peil gehouden door minimaal
5x per week te gaan hardlopen (?), maar
uiteindelijk gaat er toch niets boven de edele
badmintonsport. Tot op heden moesten we ook
nog wel de mondkapjes ophouden tot we op de
baan stonden, maar inmiddels zijn we weer
helemaal ‘vrij’! Fijn om jullie allemaal weer te
kunnen zien en samen lekkere potjes te gaan

worden! In dit Virke staan ze allemaal netjes

de PR commissie: ledenwerving. Mede ingegeven
door corona hebben we te maken met een fors
tekort aan leden. Met name bij de jeugdafdeling
is er nog volop ruimte voor kinderen om ze er op
de woensdag tussen 18.00-20.00 uur bij te
hebben. Samen met de Jeugdcommissie gaan we
op zoek naar mogelijkheden om scholen-clinics
te verzorgen en via het vriendjes-vriendinnetjes
toernooi toch weer wat extra animo te zoeken.
Als jij iemand in jouw omgeving kent die mogelijk
geïnteresseerd is in badminton, geef dan even

shuttelen.

een seintje aan onze secretaris Sandy van Trier-

Qua PR hebben we, vanzelfsprekend, een rustige

mee kan komen spelen. De JC zorgt voor een

periode achter de rug waarbij eigenlijk alleen de
‘socials’, website en Virke doorliepen. Gelukkig
konden we in december alle leden nog wat
‘verlichting’ geven door een leuk kaarsje te
bezorgen zodat we ook in niet-badmintontijd
toch aan jullie dachten. Fijn dat er weer
vrijwilligers waren die deze rondbreng-actie

Graafmans zodat dat kind snel eens een keertje
goede opvang van nieuwe kinderen.
Maar ook bij de senioren hebben we nog 5-10
nieuwe leden nodig; hiervoor geldt eigenlijk
hetzelfde. De PR-commissie zal weer actief gaan
werven via het Weekblad Gilze-Rijen, Facebook,
Instagram en mogelijk weer met een nieuwe

wilden verzorgen.

huis-aan-huis flyer actie. Maar de beste werving

Top dat eenmans-redactie Koen ook nu weer een

Dat zijn de beste en meest enthousiaste

goedgevulde editie van ’t Virke heeft kunnen
afleveren. Hopelijk brengt dat weer een stukje
leesplezier bij alle badmintonners zodat iedereen
op de hoogte is van het wel en wee van onze

gaat toch altijd nog via jullie; onze eigen leden.
ambassadeurs die er zijn!
Hopelijk tot snel in de sporthal.

vereniging.

Met sportieve groet,

Binnenkort gaan Loewy en ondergetekende weer

Mario

langs de Gilzer bedrijventerreinen en

Doorgeefpagina
senioren

middenstanders voor de sponsoring van volgend
seizoen. We rekenen weer op de financiële
support van onze loyale sponsors zodat onze
competitiespelers tegen de laagst mogelijke
kosten ook volgend jaar weer mooie
competitiewedstrijden kunnen spelen. Laten wij,

Helaas is er dit maal nog geen stuk aangeleverd.
Daarom gaat de doorgeefpagina voor de volgende editie naar Ton Michielsen.

als BC Gilze-leden, op onze beurt óók denken

`t Virke seizoen 30 nummer 3
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Doorgeefpagina jeugd
Mijn naam is Femm Bastiaansen. Ik woon in
Gilze.Mijn mama heet Pam en papa heet Pieter.
Ook heb ik een zusje, die heet Ise . Ook hebben
wij 3 vissen en een hamster. Onze hamster heet
Snoetje. En de vissen heten kwik, kwek en kwak.
Ik ben 19 okt. 10 jaar geworden. Ik zit in groep 7a
op de Bolster. Samen met mijn klasgenoten heb
ik veel plezier op school. En vind ik alle vakken
eigenlijk wel leuk. Ik vind het leuke om het dan
wel zelf of met een groepje te doen. Als ik later
groot ben zou ik heel graag
kinderboekenschrijfster willen worden. Dit
omdat ik het leuk vind om fantasie verhalen te
bedenken.

Naast badminton houd ik erg van tekenen,
knutselen, zwemmen en schaatsen vind ik heel
erg leuk. Wie is de mol en Down the road zijn
mijn favoriete series. Ook vind ik heel veel films
leuk. Daar kan ik niet uit kiezen. Muziek vind ik
ook er leuk zoals kinderen voor kinderen en
feestmuziek die ik mee kan zingen.
Ik badminton al vanaf mijn zevende en sinds
toen vind ik de trainingen elke keer weer leuk
dus daar heb ik niks over te zeggen. Ik train nu

Ik vind het niet zo fijn als kleine kindjes in je oren
schreeuwen of huilen. Je kunt mij s `nachts
wakker maken voor een pizza salami van
Domino`s.
Als ik van school thuis kom drink ik meestal
eerst wat en eet ik een koekje en een snoepje.
Daarna ga ik meestal eventjes op de tablet.

`t Virke seizoen 30 nummer 3

op woensdag en vrijdag. In het weekend speel ik
ook nog competitie.
Verder vind ik de activiteiten die ze organiseren
erg leuk en van het kamp geniet ik altijd erg veel!
Ik geef deze pagina door aan Lynn Verschuren
Groetjes Femm
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Family First

genomen met het vorige Gemeentetoernooi

Een hele tijd geleden zijn wij (Fenne en Simone)

Simone in de kwartfinale van de enkel

begonnen met badmintonnen. We zijn bij
badminton gekomen door een markt in Gilze.

waar Fenne in de halve finale van de mix en
strandden. Zo blijft het succes toch nog in de
familie.

Daar kwamen we de kraam van BC Gilze tegen
en deden we voor de grap mee met
badmintonnen. Dat beviel zo goed dat we
uiteindelijk lid zijn geworden. Simone was de
eerste die begon en Fenne keek eerst de kat uit
de boom, maar ging uiteindelijk ook mee. Een
heel aantal jaren later zitten we er allebei nog
steeds op. Hoewel we vroeger vaak bij elkaar in
het team zaten, is dat nu anders. Fenne speelt
namelijk in Gilze 2 en Simone in Gilze 3. De
toernooien worden nog altijd in de dubbel met
elkaar gespeeld en dat zal ook nog zo blijven.
Tijdens het Gemeentetoernooi mochten wij
tegen elkaar spelen in de enkel, wat altijd een
leuke strijd is. Veel zware en lange rally’s. Na heel
wat momenten dat we aan de beademing
konden wist Simone uiteindelijk de wedstrijd
over de streep te trekken na een spannende
drie-setter.

Van vroeger tot nu

Inmiddels is de familie bij de badminton
uitgebreid. Zo zit Stijn Kreeft, ons neefje, en Bo
Kreeft, ons nichtje, ook op badminton. Hoe wij,
de ‘oudere garde’, bij de junioren heel wat prijzen

Groetjes

binnen haalden, geldt dit nu ook voor Stijn en Bo.

Fenne en Simone Kreeft

Die hebben heel wat bekers mee naar huis
`t Virke seizoen 30 nummer 3
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Jeugdredactie

Carnavalsvakantie:
Het is weer bijna zo ver, de carnavalsvakantie! Dit hopen
wij natuurlijk ook weer te kunnen vieren met de badmintonclub zelf. Tot nu toe mag het volgens de maatregelen
nog wel, maar we moeten nog even afwachten. Wat wel
zeker is, is dat we sowieso vakantie hebben, dus voor iedereen alvast een fijne vakantie toegewenst. Voor iedereen
die op wintersport gaat, alvast veel plezier en kom heelhuids terug, zodat we na de vakantie weer lekker kunnen
badmintonnen.
Puzzel:
Ook deze keer hebben wij weer een woordzoeker gemaakt, alleen deze keer in het
thema carnaval!
Kun jij ze allemaal vinden?

`t Virke seizoen 30 nummer 3
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Overzicht Telbordsponsoren van Badmintonclub Gilze
Hotel Van Der Valk Gilze Tilburg | Ipcon | Vermeer Architecten |
Keurslagerij De Jong | Koningslicht BV |
Veldsink-Roelands Verzekeringen | De Huyskamer| Van Eerd BV

Hoofdsponsoren seniorencompetitie: Administratiekantoor Meeuwesen, Axis Fitness
Hoofdsponsor juniorencompetitie: Fysiotherapie Gilze
Sponsor Clubkampioenschappen: Buitenhof Tuinmeubelen
Bedankt voor jullie steun aan onze vereniging!

Af & Bij

Zaaldiensten

Bij

23 februari:

+ Evi Krijnen

Erwin Oprins

+ Joep Diepstraten
Af

2 maart:

- Remy van Mierlo

Levi Olde Scheper
Jannes Oprins

- Bart van Elderen

9 maart:

Jarige senioren
Maaike van der Veer

27 februari

Marno Janssen

28 februari

Toon van Gestel

5 maart

Jeroen Vromans

15 maart

Niels Geerts

25 maart

Gijs Witteman

28 maart

Jannes Oprins

7 april

Jarige Junioren
25 maart

Finn Oosterwijk

28 maart

Bo Kreeft

2 april

Lara Diepstraten

7 april

Joep Diepstraten

8 april

Lucio Mambwe

11 april

Femke de Kruyf

15 april

Lieke van Oosterwijck
Jurgen Rommen

16 maart:

Britt Vermeeren
Richard Schrauwen

23 maart:

Jeroen Vromans
Kimberley van Zon

30 maart:

Kees van Dongen
Remy van Mierlo

6 april:

Ton Mighielsen
Jos Vermeulen

13 april:

Stijn Kreeft

`t Virke seizoen 30 nummer 3

Monique van der Loo

Miriam Runge
Marieke van den
Ouweland

20 april:

Jeroen Albers
Jolanda van den Broek

27 april:

Koningsdag
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Wist u dat…
…….

We gelukkig (als de geruchten bij het schrijven hiervan) weer alles zoals vanouds mogen doen?!

…….

Dit dus ook betekend dat we de eerstvolgende woensdag kunnen genieten van een Beeceetje of
een andere gele rakker in de sportkantine!!

…….

Monique de afgelopen periode voor een eigen kantine zorgen tijdens de woensdagtraining?!

…….

Dit zeer in de smaak viel bij de trainers?!

…….

Deze creatieve oplossing niet enkel voortkwam uit een gesloten kantine?!

…….

Sandy volgens Albert Verschuren al 25 tot 30 jaar badminton speelt?!

…….

Hij overigens ook de leeftijd van Sandy niet helemaal juist had?!

…….

‘laat je qr-code zien’ volgens eva wel eens een nieuwe carnavalskraker kan worden dit jaar?!

…….

We nog steeds hard op zoek zijn naar (jeugd)leden?!

…….

Ook de redactie altijd nog een extra paar ogen en handen kan gebruiken?!

…….

Ze bij de midweekcompetitie hopen op verse, of nog niet THT-overschreden bittergarnituur.

…….

Er bij de herstart van de competitie sommige nog de dagen van de week een beetje kwijt waren?!

…….

Dit mogelijk lag aan dat het ook werkelijk een doordeweekse dag was en niet enkel zo voelde?!

…….

Je nog maar drie weken hebt om je in te schrijven voor de buitenhof clubkampioenschappen?!

…….

Deze dit jaar plaatsvinden op 26 en 27 Maart?!
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