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Van de Redactie 
Beste lezer, 

 

Het eerste Virke van dit seizoen mag er weer zijn.  

Een nieuw seizoen is qua badminton al goed 

begonnen en het eerste toernooi staat al voor de 

deur. 

 

Met deze editie zijn we het 6e jubileumjaar 

ingegaan en na een jaar van weinig te vertellen, 

hebben we in deze editie weer veel kopij mogen 

ontvangen. 

 

In deze editie introduceren we ook een nieuwe 

rubriek: Family First. Deze rubriek gaat verder in 

op alle familieverbanden binnen onze 

vereniging. Hiermee is het tevens ook het eerste 

Virke zonder Akward. Mocht je nog ideeën 

hebben of graag iets delen over deze rubriek dan 

hoor ik dat graag.  

 

Naast al het harde werk dat alle commissies de 

afgelopen tijd hebben gedaan, vertellen ook drie 

leden iets meer over zichzelf. Als eerste stellen 

Jacqueline de Jong en Jens van Hoek zichzelf voor 

bij de doorgeefpagina’s en als tweede blikken we 

samen met Jeroen Willemen terug op zijn 

antwoorden van de bijna 17-jarige Jeroen. 

 

Als enige rest mij nog iedereen veel leesplezier 

toe te wensen! 

 

Met vriendelijke groet, 

Koen Timmermans 

 

Aanstaande kopijdata en uitgave: 

  Kopij  uitgave 

Virke 2:  24-11                 8-12                      

Vrike 3:             9-2                23-2                      

Virke 4:             6-4                20-4                      

Virke 5:              22-6          6-7                         

 

 

Van de Voorzitter 
Hier is alweer het eerste Virke van het seizoen. 

Hopelijk kunnen we vooruitblikken op een sei-

zoen waar we weer volle bak kunnen spelen op 

woensdagavond en volop activiteiten kunnen or-

ganiseren. We hebben als bestuur zeker niet stil 

gezeten de laatste weken. Zo zijn we gestart met 

een grote ledenwervingsactie. We kampen nu al 

een flinke tijd met een structureel ledentekort, 

iets waar veel clubs helaas mee te maken heb-

ben. Ledenwerving is daarom een belangrijk aan-

dachtspunt voor het komende seizoen, vandaar 

dat de PR-commissie alle hens aan dek heeft ge-

zet om nieuwe leden te verwelkomen. We hopen 

snel wat nieuwe gezichten te zien op de woens-

dagavond! 

  

Daarnaast is er op vrijdag 24 september de Alge-

mene Ledenvergadering (+ een bloedstollende 

Bingoavond) georganiseerd. Tijdens de ALV blik-

ken we terug op het afgelopen seizoen en be-

spreken we de aandachtspunten voor het ko-

mende jaar. Tijdens deze ALV is besloten tot een 

kleine contributieverhoging voor zowel de jeugd 

als senioren. Mede door het ledentekort zijn we 

momenteel niet kostendekkend, waardoor hier-

toe is besloten. Verder is er besloten om de con-

tributie voor kwartaal 1 en 2 van seizoen 2020-

2021 voor 2/3 terug te storten, omdat we in deze 

periode niet hebben kunnen spelen. Iedereen 

heeft een clubmail ontvangen met een toelich-

ting op alle besluiten en de notulen. Mochten jul-

lie hier vragen over hebben, spreek dan vooral 

een bestuurslid aan. 

  

Een van de zaken die ook ter sprake kwam was 

het digitale inhangsysteem, waar we de afgelo-

pen jaren druk mee bezig zijn geweest. Door tijd-

gebrek en moeilijkheden met het programmeren 

van de latere speelrondes, is dit helaas niet van 

de grond gekomen. Mocht iemand interesse 

hebben en goed zijn met statistiek, dan ben je 

van harte welkom om een poging te wagen. In de 

tussentijd hebben we in de inhangkast stickers, 
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paperclips en wasknijpers liggen, waarmee je de 

kaartjes kunt markeren. Zo hopen we het inhan-

gen wat makkelijker te maken. Let wel, het is mo-

menteel erg druk op de woensdagavond en 

soms ontkom je er niet aan om met dezelfde 

personen op de baan te staan, op de enkelbanen 

te spelen of een ronde te moeten wachten. Ie-

dereen die weleens zaaldienst heeft gehad weet 

hoe lastig het is om het voor iedereen goed te 

doen, dus blijf begripvol naar elkaar toe als je 

een avond wat vaker aan de kant staat of op de 

enkelbaan speelt. 

  

Ten slotte wil ik jullie nog wijzen op het Jeugd-

fondssport Brabant. Dit is een initiatief in 

samenwerking met gemeente Gilze-Rijen om kin-

deren die weinig tot geen financiële middelen 

hebben om bijvoorbeeld lid te zijn van een sport-

vereniging, bij te staan. Zeker na de coronaperi-

ode verwacht de gemeente dat meer gezinnen 

hier mogelijk gebruik van willen maken. Met deze 

stichting hopen ze de drempel lager te maken 

voor kinderen om lekker te sporten. Voor meer 

informatie kun je kijken op https://jeugdfonds-

sportencultuur.nl/fondsen/brabant-sport/.  

  

Vriendelijke groeten, 

Sofie Oprins 

 

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! 

  

https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/brabant-sport/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/brabant-sport/
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Technische Commissie 
De zomervakantie zit er weer op. Hopelijk heeft 

iedereen – ondanks de nog steeds vreemde 

tijden waarin we leven – een fijne zomervakantie 

gehad. Wat betreft de competitiespelers ga ik er 

van uit dat zij in de vakantie gebruik hebben 

gemaakt van de trainingsmogelijkheden en zelf 

hard aan hun conditie gewerkt hebben. We gaan 

er namelijk vanuit dat we én weer eens een 

volledig seizoen kunnen spelen én dat we een 

aantal kampioensteams kunnen huldigen aan 

het eind van het jaar! 

Competitie 2021-2022 

De eerste trainingen zitten er weer op. Deze 

worden gegeven door onze nieuwe hoofdtrainer 

Albert Verschuren. Albert heeft vroeger zelf op 

hoog niveau gespeeld (o.a. met Corné Pijpers bij 

BCO) en is de laatste 5 seizoenen hoofdtrainer 

geweest van BC Shot (1e divisie). De eerste 

berichten van zowel Albert als van onze spelers 

m.b.t. de trainingen zijn positief, dus daar zijn we 

als TC blij mee! Ook zijn inmiddels de eerste 

competitiewedstrijden gespeeld. Onze senioren 

trainen op dinsdagavond van 19:00 uur tot 20:30 

uur en onze jeugdspelers trainen op 

vrijdagavond onder leiding van Stephanie van 

den Hurk en Jannes Oprins.  

 

Helaas lopen we t.a.v. het competitiespelen 

tegen uitdagingen aan: bij de senioren is de 

“vergrijzing” te merken i.c.m. een verminderde 

aanwas vanuit de jeugd. Dit zorgt ervoor dat we – 

met name op het gebied van competitie 

spelende heren – een tekort hebben. Dit jaar 

heeft er dat voor gezorgd dat we een 

samenwerking aan zijn gegaan met BC Shot uit 

Dongen. Zij hadden een herenoverschot en wij 

een damesoverschot. Na verschillende 

verkennende en uitwerkende gesprekken, is het 

gelukt om een combinatieteam te vormen. 

Namens BC Gilze spelen Marieke, Sofie en 

Christa samen met Jorn en Ivo van BC Shot in de 

5e divisie. Dit is een oplossing voor de korte 

termijn. Op langere termijn blijft deze uitdaging 

bestaan, omdat ook de komende jaren de 

aanwas vanuit de jeugd minder zal zijn. 

 

Elk team heeft op www.bcgilze.nl zijn eigen 

teampagina. Kijk bij het kopje “Competitie” en je 

ziet de verschillende teams staan. Op deze 

teampagina’s vind je informatie zoals een link 

naar badmintonnederland.toernooi.nl, waarop 

alle wedstrijden, uitslagen en de tussenstand te 

vinden zijn. Mocht je nog vragen hebben of 

mocht er iets niet duidelijk zijn, neem dan 

contact op met Maaike van der Veer 

(competitieleider senioren) of Stephanie van den 

Hurk (competitieleider junioren). 

 

De data van de thuiswedstrijden zijn als volgt: 

Zondag 19 september 2021 

Zondag 3 oktober 2021 

Zondag 10 oktober 2021 

Zondag 21 november 2021 

Zaterdag 11 december 2021 

Zondag 30 januari 2022 

Zondag 20 februari 2021 

Gemeentetoernooi 

Dit jaar kunnen we als “vanouds” het 

Gemeentetoernooi organiseren (althans, ten 

tijde van het schrijven van dit stukje). Met name 

de inschrijvingen vanuit de Bever en de jeugd 

blijken tegen te vallen. Tegen dat dit Virke 

verschijnt is het nog maar enkele nachtjes 

slapen; hopelijk komt de gemeentebeker 

“gewoon” weer naar Gilze; gedevalueerde 

toernooien bestaan niet! Het gemeentetoernooi 

wordt dit jaar gehouden in Gilze; dus alle support 

is het weekend van 23 en 24 oktober van harte 

welkom! 

Samenstelling Technische Commissie 

Richard heeft aangegeven te gaan stoppen als 

Competitie Contact Persoon (CCP). Deze rol is 

door de steeds verder gaande digitalisering meer 

een doorgeefluik geworden. Met de commissie 

bekijken we of het wenselijk is om toch nog een  

http://www.bcgilze.nl/
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CCP aan te stellen, of dat we deze taken 

onderverdelen onder de andere 

commissieleden. Daarnaast heb ik zelf 

aangegeven mezelf niet herkiesbaar te stellen bij 

de ALV van 2022. Ik kan onvoldoende prioriteit 

geven aan mijn voorzittersrol en dat vind ik 

richting ons gedreven bestuur, onze betrokken 

vrijwilligers en onze competitiespelers onterecht. 

Daarom ga ik komend jaar op zoek naar een 

opvolger die als voorzitter van de TC het stokje 

van mij overneemt. 

Clubscheidsrechter 

Ten slotte nog een belangrijke vraag. Zoals 

iedereen weet hebben we vele jaren een beroep 

op Joost Roovers kunnen doen als 

clubscheidsrechter. Het is een verplichting vanuit 

de bond dat alle clubs die competitieteams 

hebben die 4e divisie of hoger spelen, een 

clubscheidsrechter leveren. Joost heeft 

aangegeven hier graag een opvolger voor te 

zoeken, zodat hij deze verantwoordelijkheid kan 

gaan overdragen. Vind je het leuk om op het 

hoogste niveau bij badmintonnend 

Nederland actief te zijn en tussen de vele 

badmintontoppers als scheidsrechter 

wedstrijden te leiden? Je leert hierbij in een 

opleidingstraject wat door BC Gilze gefaciliteerd 

wordt alle ins en outs van de badmintonsport en 

hiermee onze badmintonclub te helpen op dit 

niveau actief te blijven? Meld je dan bij Tim 

Braspenning voor meer informatie. Je helpt ons 

hier enorm mee! 

 

Dan rest mij niets anders dan onze 

competitieteams veel succes te wensen dit 

seizoen; hopelijk kunnen we over een aantal 

maanden weer een aantal kampioensteams 

huldigen. Dit uiteraard ouderwets schouder aan 

schouder en in polonaise. 

 

Sportieve groet, 

Tim Braspenning 

Technische Commissie 

 

Recreatie Commissie 
Activiteiten 

Na een jaar van online nevenactiviteiten kunnen 

we elkaar dit jaar ook weer naast de baan 

ontmoeten. Na de jaarvergadering hebben we 

hier al een klein voorproefje op genomen met 

een Bingo in het Sportcafé. Binnenkort gaat de 

commissie vergaderen over de activiteiten voor 

het komende seizoen. 

Midweek 

Ook de Midweek competitie gaat binnenkort 

weer van start. Met twee teams neemt BC Gilze 

deel aan de eerste klasse. Dat betekent dus ook 

twee teams in dezelfde poule en twee keer een 

onderling duel. Hieronder vind je de data van de 

thuiswedstrijden. Deze worden gespeeld op 

dinsdagavond vanaf 20:30u: 

- 12-oktober-2021 

- 9-november-2021 (Gilze vs. Gilze) 

- 14-december-2021 

- 11-januari-2022 

- 8-februari-2022 (Gilze vs. Gilze) 

- 8-maart-2022 

- 12-april-2022 

 

Voor meer informatie ga naar: 

https://badmintonnederland.toernooi.nl/ en 

zoek op “Midweek 2021-2022 Noord Brabant” 

RC Trainingen 

Voor de RC-trainingen waren er dit seizoen 

helaas te weinig aanmeldingen. Daarom wordt 

deze vooralsnog niet georganiseerd. Aan het 

einde van het jaar gaan we opnieuw 

inventariseren in de hoop deze training per 

januari 2022 alsnog op te starten. 

 

Tot in de Sporthal! 

 

Met sportieve groet namens de Recreatie 

Commissie, 

 

Michel van Dongen  

 

https://badmintonnederland.toernooi.nl/
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Jeugdcommissie 
Ook onze jeugdleden zijn inmiddels weer flink 

aan de bak met de trainingen op de 

woensdagavond.  

Na de laatste periode van vorig seizoen waarin 

we weer in de sporthal mochten trainen en ook 

weer konden badminton (zonder wind      ) 

kunnen we nu zonder beperkingen aan de slag. 

Ook zijn ouders weer welkom op de tribune om 

een kijkje te komen nemen sinds lange tijd. 

 

De jeugdcommissie is er weer klaar voor om 

leuke activiteiten te organiseren voor alle 

jeugdleden. De eerste vergadering zit er weer op 

en er is al veel inspiratie opgedaan voor het 

komende seizoen. We gaan ervanuit dat dit jaar 

alles doorgang kan vinden, daar duimen we voor! 

 

Als afsluiting van het seizoen konden we tegen 

alle verwachtingen in toch op Jeugdkamp. We 

zijn hierbij in het weekend van 16, 17 en 18 juli 

naar de Roerdomp in Westelbeers geweest, waar 

ons Olympisch dorp was gevestigd. Het was een 

erg leuk en warm weekend, waarbij onze 

jeugdleden werden getest op hun Olympische 

vaardigheden zoals zeepvoetbal en buikschuiven 

en Olympische kennis, waarbij van alles 

voorbijkwam. Ook kan de dropping onder de 

oudere jeugdleden als noemenswaardig worden 

bestempeld, met een record-late thuiskomst van 

4:15. Er is natuurlijk nog veel meer over te 

vertellen. Daarom vinden jullie een uitgebreid 

verslag verderop in dit Virke in de vorm van Wist-

je-datjes. 

 

Tot slot blijven nieuwe jeugdleden altijd welkom! 

Sinds 6 oktober loopt de actie 

Probeerbadminton, waarbij senior- en 

jeugdleden voor 25 euro tien weken lang 

vrijblijvend met de training mee kunnen doen 

om kennis te maken met badminton. Ken je 

iemand die dit leuk lijkt? Breng hem of haar dan 

vooral een keertje mee of wijs ze op deze mooie 

actie! 

 

Agenda: 

23 & 24 oktober: Gemeentetoernooi 

27 oktober:  Herfstvakantie (alleen van 

19:00 tot 20:00) 

1 december:  Sinterklaasavond 

 

PR commissie 
JAAAAA, we mogen weer!  

En vrijwel meteen aan de start van het nieuwe 

seizoen kunnen we ouderwets en ‘vrij’ 

badmintonnen. Afstand houden mág uiteraard 

altijd, maar de 1,5 meter regel is eraf. Op de 

tribune plaatsnemen, (uiteraard op de 

billenstickers) vóór en tussen wedstrijden door 

kan nog steeds, maar je kan ook gewoon weer in 

de zaal op de banken zitten om een praatje te 

maken en naar de wedstrijdjes te kijken. 

Gelukkig is ook het Sportcafé weer iedere 

woensdag vanaf 19.30 uur geopend voor een 

kop koffie of een heerlijk koud drankje zoals een 

“BeeCee’tje”. 

Een nieuw seizoen, nieuwe energie in de zaal en 

hopelijk ook weer veel nieuwe leden te 

verwelkomen. Eind september heeft BC Gilze 

meegedaan met de landelijke wervingsactie van 

Badminton Nederland; die heet 

‘Probeerbadminton.nu’. Ruim 10.000 flyers zijn 

huis-aan-huis verspreid in Gilze en de 

omliggende dorpen en wijken. Via dat platform 

kan iedere geïnteresseerde kijken waar er in de 

buurt een aangesloten badmintonclub zit. 

Gelukkig voor ons doet BC Bever niet mee, dus 

we zouden in potentie ook een aantal Rijenaren 

kunnen verwelkomen. Vanaf woensdag 6 

oktober start de actie voor zowel kinderen als 

volwassenen en hopen we weer wat nieuwe 

aanwas te krijgen. Na een betaald introblok van 

10 weken kunnen de potentiële leden bekijken of 

men definitief lid wil worden van BC Gilze. Als we 

hen hartelijk verwelkomen, op de gastvrije BC 

Gilze-wijze, komt dat vast goed! 

Een ander deel van deze 

ledenwervingscampagne bij BC Gilze zijn onze  
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advertenties op Facebook. Omdat we hier een 

bedrag voor betalen, kopen we in feite een heel 

groot bereik op dit sociaal medium. Inmiddels 

hebben we de eerste nieuwe leden al binnen, 

maar we moeten echt nog wel meer dan 10 

nieuwe seniorleden toevoegen aan onze 

ledenlijst. En voor de jeugd geldt hetzelfde; zeker 

bij de jeugd vanaf 12 jaar is er nog volop ruimte 

voor nieuwe kinderen. Dus zegt het voort, zegt 

het voort!! 

De Hooft-redactiezusjes gaan weer regelmatig 

onze club promoten via het Weekblad. Er zullen 

wederom competitiewedstrijd-verslagen volgen 

en uitslagen gedeeld. 

De sponsorcommissie (Loewy en 

ondergetekende) hebben de afgelopen maanden 

hun werk gedaan door het gros van de sponsors 

weer af te struinen en te vragen om hun 

financiële support aan onze vereniging. Gelukkig 

konden we weer rekenen op veel loyale steun 

van middenstanders en grotere bedrijven. Met 

de opbrengst van deze sponsoring houden we 

het competitiespelen bij BC Gilze voor alle 

competitiespelers (jeugd + senioren) betaalbaar. 

En kunnen we op zondag genieten van mooie en 

spannende competitiewedstrijden in sporthal 

Achter de Tuintjes. 

Maud heeft gezorgd dat iedereen er weer fraai 

bijloopt, qua clubkleding. De volgende 

bestelronde zal niet eerder zijn dan april 2022, 

dus dan krijgt iedereen weer de kans om een 

clubshirt (met of zonder naamsbedrukking), 

broek of rokje te bestellen. Uiteraard alles met 

ons fraaie clublogo erop gedrukt. 

Dio heeft de website weer helemaal 

geactualiseerd, dus kun je daar terecht voor alle 

laatste nieuwtjes, activiteiten en foto’s. 

Tenslotte nog een oproep aan iedereen om 

vooral al jullie leuke ‘Wist u datjes’ in te leveren. 

Op de inhangkast in de zaal hangt een speciale 

koker waar jullie je bijdragen in kunnen leveren. 

Dus als je iets leuks weet of hoort, schrijf dan 

meteen jouw Wist-u-datje op en stop het in de 

koker. Dan zal de redactie al jullie bijdragen 

plaatsen in het volgende Virke. Dit geldt 

trouwens ook voor alle jeugdleden, dus pak je 

kans en maak een Wist u datje! 

 

Doorgeefpagina 

senioren 
Hallo iedereen, ik ben Jacqueline de Jong en ik 

mag in dit Virke de doorgeefpagina verzorgen.  

 

Eerst wil ik even iets over mijn zelf vertellen. Ik 

heet Jacqueline de Jong en ben 56 jaar. Ik ben 

geboren in de lichtstad Eindhoven. Hier heb ik 

gewoond tot ik 12 jaar was. Omdat mijn vader 

beroepsmilitair was ben ik in 1976 naar Rijen 

verhuisd. Daar heb ik gewoond totdat ik ging 

trouwen met Cees. Nu woon ik alweer 35 jaar in 

Gilze in de Abdis van Thornstraat. Samen hebben 

wij 2 kinderen, de meeste van jullie kennen ze 

wel, Maaike en Peter. 

Zij hebben ook allebei op de badminton gezeten, 

Peter is geen lid meer, maar Maaike komen jullie 

nog iedere woensdag tegen. Maaike is getrouwd 

met Ben van der Veer, die kennen jullie ook.  

 

Heel vroeger heb ik de opleiding verzorgende 

gedaan, maar toen ik moeder werd ben ik thuis 

gebleven. Toen Maaike en Peter al wat ouder 

waren ben ik gaan werken bij mensen thuis. Ook 

heb ik een paar jaar bij Proka gewerkt, dit was 

een onderdeel van Tieman Trading. Daar maakte 

ik kabelhaspels voor de bouw en soms ook 

kabels voor de kermis. Ook deed ik orders picken 

bij Tieman Trading. 
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Toen was het tijd voor iets anders en ben ik weer 

gaan werken als verzorgende. Eerst in Gilze bij 

Franciscus en nu alweer een 6,5 jaar in Goirle in 

het verpleeghuis Elisabeth. Daar werk ik op een 

PG afdeling met 25 bewoners. Dit doe ik nog 

steeds met veel plezier. En als het aan mij ligt 

blijf ik daar werken tot aan mijn pensioen. 

 

Omdat je nooit te oud bent om te leren ben ik 

opnieuw naar school gegaan om mijn opleiding 

op te frissen. Ineens zat ik op het ROC in Tilburg 

op de Wandelboslaan, liep ik daar over de 

gangen tussen leerlingen vanaf 16 jaar. Heb daar 

1,5 jaar rond gelopen en ben op 1 februari 2020 

geslaagd voor verzorgende IG. 

Ook vind ik het leuk om onze leerlingen te 

begeleiden en examens af te nemen, hier heb ik 

intern een cursus voor gedaan. 

 

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om op 

woensdagavond te gaan badmintonnen, maar 

hier straks meer over. Wat vind ik nog meer 

leuk? We hebben 2 kleinkinderen, ze komen 

geregeld langs om te spelen en te logeren. 

Omdat ikzelf een abonnement heb op de Efteling 

ga ik hier ook regelmatig naar toe met de 

kleinkinderen.  Verder vind ik het leuk om te 

lezen, televisie te kijken, fietsen, wandelen en 

natuurlijk op vakantie te gaan met de camper. 

 

Hoe ben ik nu bij de badminton gekomen? 

Maaike wilde wel een keer gaan kijken bij de 

jeugdbadminton en toen zij erop ging vroegen ze 

aan mij of ik niet als “moeder” erbij wilde komen. 

Dit hield in dat ik aanwezig moest zijn voor alle 

kinderen als er bijvoorbeeld iets gebeurde. Toen 

was ik er alleen van 18.00 tot 20.00 en ging ik 

weer naar huis.  

 

Totdat ze aan mij vroegen waarom ik niet bleef 

om zelf te gaan badmintonnen. Dus ben ik op 1 

oktober 2003 lid geworden. Als ik dit nu schrijf, 

ben ik toch alweer en tijdje lid. Natuurlijk kon ik 

er niks van toen, maar ik vind dat ik nu wel een 

aardig potje kan badmintonnen. Ik zal nooit in 

het eerste van Gilze komen, maar dat was ook 

nooit mijn bedoeling. Ik vind het nog steeds een 

gezellige club en zeker de derde helft. 

 

Omdat ik al bij de jeugd meehielp ben ik daar 

ook in de commissie gegaan. Ik ben ongeveer 15 

jaar lang mee geweest op jeugdkamp op 

verschillende locaties. Sommige locaties waren 

beter dan een ander, maar 1 ding wist ik wel. Als 

wij er waren geweest, was de locatie schoner dan 

toen we erin kwamen [weet je nog Els]. Degene 

die in die tijd zijn mee geweest als leiding weten 

wel wat ik bedoel. Aan al de jeugdkampen heb ik 

leuke herinneringen, vooral de voorbereidingen.  

Ieder jaar werd er een draaiboek gemaakt, 

spelletjes bedacht, dropping plek uitgezocht 

[deze was nooit ver weg, maar er werd meestal  
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de verkeerde kant opgelopen, zodat het lekker 

laat werd voordat de jeugd weer terug was, soms 

ook wel eens expres]. Samen met Els ging ik naar 

de Sligro om de boodschappen te halen en 

daarna nog de bestelling bij de lokale 

supermarkt. Want we mochten niks te kort 

komen. Ook werden er foto’s en film gemaakt. 

De film van het kamp werd dan de 1ste woensdag 

na de vakantie gedraaid.  

 

Ook heb ik in de recreatiecommissie gezeten, 

eerst als commissielid, later als voorzitter. Altijd 

gedaan met veel plezier. Maar omdat ik weer 

naar school ging en het druk kreeg heb ik 

aangegeven dat ik geen voorzitter van de 

recreatiecommissie meer wilde zijn. Wel wilde ik 

nog commissielid blijven, omdat ik het belangrijk 

vind om iets te doen voor een club waar ik lid 

van ben.  

 

Ook heb ik verschillende jaren 

midweekcompetitie gespeeld, wel altijd in het 

laagste team. Maar dat vond ik niet erg. Soms 

wonnen we, soms niet. Maar de bedoeling van 

de midweekcompetitie is om een gezellig potje te 

badmintonnen tegen een andere club in de 

regio. En omdat het altijd in de week is, is het 

voor veel leden die dit willen een goede 

uitkomst. Ook de derde helft vind ik leuk, je 

hoort hoe het bij andere clubs gaat. Het werd 

dan wel eens erg laat en dat voor een 

doordeweekse avond. 

 

Dit was mijn verhaal voor de doorgeefpagina 

senioren. Ik wil wel eens iets meer weten over 

jou Anouk Kroot. Ben benieuwd naar jouw 

verhaal. 

 

Omdat Anouk al een paar seizoenen terug iets 

over haarzelf verteld heeft, wordt de pagina 

doorgegeven aan Gijs Witteman 

 

Doorgeefpagina jeugd 
Hallo allemaal, 

 

Ik ben Jens van Hoek en 11 jaar oud. Ik woon op 

de Chaamseweg in Gilze met mijn ouders Joris en 

Sandra en mijn oudere zus Lieke. We hebben 

thuis een boerderij met koeien. We hebben ook 

een lieve kat die veel binnen ligt te slapen      . 

Ik zit al ruim 3 jaar op badminton. Mijn zus zit 

ook op badminton. Naast badminton zit ik ook 

op voetbal. Ik speel in de JO13-2. Op 

vrijdagavond ga ik altijd naar de scouting toe. Op 

de scouting zitten veel vrienden uit mijn klas.  

 

Ik zit op de Bolster in groep 8. Ik heb een hele 

leuke klas met veel vrienden. Op school vind ik 

gym en thema heel leuk om te doen. Ik wil later 

iets met dieren gaan doen. Misschien dierenarts 

voor kleine huisdieren of misschien wel iets 

anders.  
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Thuis vind ik het leuk om te gamen, voetballen of 

te spelen met de kat. Op TV vind ik het leuk om 

naar F1 en voetbal te kijken. Ajax is mijn 

favoriete club. 

Ik vind het kamp bij de badminton altijd heel 

leuk. In de zomervakantie ga ik ook altijd met de 

scouting op kamp. Het kamp van de scouting is 

wel iets langer. Daarnaast gaan we in de 

zomervakantie altijd op vakantie naar het 

buitenland. Dit jaar zijn we alleen in Nederland 

gebleven maar dat was ook heel leuk      ! 

 

Ik geef deze pagina door aan Finn van Oosterwijk 

Family First 
In deze nieuwe Rubriek worden verschillende 

leden die een familieband met elkaar hebben 

aan het woord gelaten. Om zelf een goed 

voorbeeld te geven schrijft de redactie (lees 

Koen) een voorbeeld van wat dit inhoudt. 

 

Om mezelf/ons even voor te stellen: Hallo, Ik ben 

Koen Timmermans, 20 jaar en ondertussen al 

iets meer dan 10 jaar een bekent gezicht bij BC 

Gilze.  

 

Waarschijnlijk kent iedereen mijn zusje Nynke 

ook wel. Zij speelt net als mij ook sinds haar 10e 

badminton. Over het algemeen gaan we samen 

goed door een deur. Nu Nynke dit jaar geen 

competitie meer speelt vindt ze het nog altijd 

leuk om met ons team mee te gaan naar 

wedstrijden. (Zelfs op zaterdagavonden in 

Rotterdam).  

 

Dat we ondertussen qua niveau niet heel ver van 

elkaar liggen zorgt er ook voor dat we ook nog 

wel eens tegen elkaar of met elkaar kunnen 

spelen. Al gebeurt dit niet heel vaak. Zo ook 

komend weekend tijdens het gemeentetoernooi.  

 

Daarnaast heb ik ook een paar jaar training 

geven aan Nynke. Dit is soms nog wel een beetje 

vreemd voor ons beide om tips of complimenten 

te krijgen/ontvangen van elkaar.    

 

Daarnaast lopen er nog drie andere familieleden 

van ons rond bij het badminton. Allereerst onze 

neef Ruben. Zeker op de baan merk je dat er veel 

gelachen wordt als je ons tegelijk op de baan zet. 

Totaal hebben wij aan deze zijde van de familie 

zeventien kleinkinderen en dat betekent over het 

algemeen een drukke bedoeling. Dit is altijd wel 

erg gezellig omdat je altijd wel iemand hebt om 

mee te praten of een spelletje te spelen.  

 

Bij de badminton zaten Nynke en Ruben al jaren 

in dezelfde trainingsgroep totdat ze beide dit jaar 

achttien zijn geworden en dus na 20u komen 

badmintonnen. Ik ben blij om te zien dat er toch 

nog een klein groepje jeugd is dat na 20u 

wedstrijdjes komt spelen op de woensdagavond! 

 

Aan de ander kant van de familie hebben we ook 

nog Bo en Li rondlopen. Zij spelen nu al een tijdje 

bij de mini’s. Om hun training te mogen geven 

vind ik altijd heel erg leuk omdat je nog heel 

goed kan zien dat ze ook veel leren.  

 

Naast dat ik ze training geef pas ik zo nu en dan 

op bij ze. Dan ga ik meestal samen met ze een 

film/tv kijken of een spelletje met ze doen.   
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Jeugdredactie 

 Gemeentetoernooi 2021: 
Binnenkort begint het gemeentetoernooi weer. Deze gaat vind dit jaar plaats in Gilze bij de sporthal 

‘achter de tuintjes’ op zaterdag 23 en zondag 24 oktober. Vorig jaar is het gemeentetoernooi helaas niet 

doorgegaan vanwege corona, dus dit jaar gaan we met z’n allen weer knallend van start. Tijdens het 

gemeentetoernooi gaan wij natuurlijk kei hard strijden voor die prijzen, maar natuurlijk spelen we ook 

voor de gezelligheid en met de hele club gaan we kijken wie er uiteindelijk zich de badmintonclub van de 

gemeente mag noemen! BC Gilze heeft van 2008 tot 2016 elk jaar de gemeentebeker gewonnen en toen 

hebben ze deze helaas verloren in 2017 maar …. Dit houd ons natuurlijk niet tegen en we gaan proberen 

om deze eer te winnen. Heb jij je ingeschreven? Dan wensen wij jullie veel succes en natuurlijk veel 

plezier!  

Herfst puzzel: 

hierbij nog een gezellige woordzoeker om te maken bij de open haard met een lekker kopje warme 

chocolademelk 😉  
S I Z K W S L E P P A N E N N E D Y 

 
E N R H F X H R J R E G E L S G H H 

 
Y C O N O O E A G I R A X Q C C E M 

 
K H O C I X R W B E J H Q K E R U U 

 
H O D R X W F K G I E X U A T G V N 

 
D C N B S A S G P E B L Y J L J E S 

 
E O P E O A T S J P P B E E U O I E 

 
J L S W R H J N Q N H S S N P P W J 

 
W A J S L E A N U Y J X U M P O S T 

 
S D M E C T D G E D Y H O Y X A E N 

 
Q E X A S D T A Y G H P N U I U J R 

 
V M T A G W Z O L D E W V G Z M T O 

 
P E K J O S V J P B Y R M O O Y L O 

 
F L E E O S A W M A T S M O O B E H 

 
L K W O P A D D E N S T O E L U K K 

 
X G A U E J T O O N N E K U E B I E 

 
Q O Y N E M O B D L A A N J H A E E 

 
T V H M O O B N E K I E X D V J O U 

• BEUKENNOOTJE • BLADEREN • BOOMSTAM 

• CHOCOLADEMELK • DENNENAPPELS • EEKHOORNTJES 

• EGEL • EIKELTJES • EIKENBOOM 

• GEEL • HERFST • HERTJES 

• KASTANJE • NAALDBOMEN • PADDENSTOEL 

• POMPOEN • REGENJAS • ROOD 
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Af & Bij 
Bij 

+ Jürgen Dekkers 

+ Peter Oomen 

+ Femke de Kruyf 

Af 

- Nora Schnuck 

- Gert-Jan Willemse 

- Ruud van de Werf 

- Sem van Engelen 

- Hugo Dilweg 

- Sanne Broeders 

- Liz Aerts 

Jarige senioren 
Nynke Timmermans  16 oktober 

Ben van der Veer jr.  19 oktober 

Simone Kreeft   31 oktober 

Fenne Kreeft   31 oktober 

Monique van der Loo  31 oktober 

Kees van der Heijden  1 november 

Ruud van Heijst  3 november 

Thibo van Gils   5 november 

Dio van Gils   7 november 

Jos Vermeulen   7 november 

Bente Willemse  12 november 

Jurgen Rommen  14 november 

Ben van der Veer sr.  18 november 

Jacqueline de Jong  28 november 

Anouk Kroot   2 december 

Tim Braspenning  4 december 

Eduard van Broekhoven 6 december 

Kees van Dongen  6 december 

John van Pelt   7 december 

 

Jarige Junioren 
Michael Aarts   13 oktober 

Femm Bastiaansen  19 oktober 

Teun Klaassen   22 oktober 

Sanne Broeders  26 oktober 

Lieke van Hoek   30 oktober 

Stefanie Aerts   5 november 

Teodoras Magyar  9 november 

Lars Vermeeren  12 november 

Emily Verkooijen  22 november 

 

Zaaldiensten 
13 oktober:  Mark Geerts      

Frans Oprins 

20 oktober:  David Bogaarts   

Marry van Mierlo 

27 oktober: Suzanne Klaassen                 

Christa Hooft 

  

3 november:                Toon van Gestel     

    Niels Oomen 

10 november:              Daan van Hoek                     

Robine Hooft 

17 november:              John van Pelt                        

Christian van Zon 

24 november:            Suzanne Pouw                       

Tim Wirken 

  

1 december:               Kees van Dongen                   

Remy van Mierlo 

8 december:              Ton Mighielsen                      

Jos Vermeulen 

15 december:             Miriam Runge                         

Marieke van den 

Ouweland 

22 december:            Jeroen Albers                      

Jolanda van den Broek 

29 december:             Bas van den Boer                  

Jeroen Willemen        
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De antwoorden van… (Toen en) nu 
1. Naam:    Jeroen Willemen  

2. Geboortedatum:  22-08-1990 

3. Ik badminton al sinds mijn: Vanaf mijn 11e 

    ongeveer denk ik. 

4. Mijn favoriete spelsoort is: Gemengd Dubbel 

5. Mijn beste slag is:  Clear 

6. Ik speel in team:  Ik speel geen  

    competitie meer 

7. Mijn school is:   Intussen ook niet 

    meer op school 

8. Later word ik:   Hopelijk oud  

9. Beste trainer:   Oei, zoveel goede 

    gehad: Elly, Jurgen, Huib. 

10. Mijn idool:     Kimi Raikkonen 

11. Favoriete muziek:    Hardstyle 

12. Hobby’s:     Badminton, Formule1, Lego 

13. Beste eigenschap:    Geduldig 

14. Slechtste eigenschap:    Snel afgeleid 

15. Andere sporten die ik ook leuk vind:  Om te doen Tafeltennis. Om te volgen alle  

motorsport in het algemeen 

16. Ik help mijn moeder met:   Puzzelen 

17. Ik help mijn vader met:   Lego 

18. Ik eet het liefst:    Friet 

19. Ik lust echt geen:    Zuurkool 

20. TV programma:    Wie is de mol? 

21. Lievelingsdier:     Ringstaartmaki 

22. Mooiste boek:     Het Moddermonster 

23. Mooiste film:     Saving Private Ryan 

24. Ik heb een hekel aan:    Mensen die oneerlijk zijn 

25. Bc Gilze moet verbeteren:   Niets 

26. Dit is goed bij BC Gilze:   De verschillende niveaus om te spelen 

27. Hartenwens:     Iedereen gelukkig en gezond. 

28. Voor mijn verjaardag wil ik:   Altijd een lastige vraag, gezelligheid 

29. Over tien jaar ben ik:    Een stuk ouder en wijzer weer. 

30. Heb bewondering voor:   Iedereen die gewoon z’n eigen ding doet. 

31. Op vakantie naar:    Westkust van Amerika. 

32. Op mijn verlanglijstje staat GEEN:  Barbie 

33. Wat doe je met 1 miljoen euro:  Een huis kopen 

34. Wat waren je goede voornemens:  Gezonder leven 

35. Heb je nog iets te melden:   Nee 
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De antwoorden van… Toen (en nu) 
1. Naam:    Jeroen Willemen  

2. Geboortedatum:  22 Augustus 1990 

3. Ik badminton al sinds mijn: Ik denk sinds mijn achtste 

4. Mijn favoriete spelsoort is: enkel 

5. Mijn beste slag is:  de drop 

6. Ik speel in team:  Gilze 6, met Femke Jill en Dennis, 

    kampioen afgelopen seizoen 

7. Mijn school is:   ROC Midden Brabant Techniek 

8. Later word ik:   nog helemaal geen idee 

9. Beste trainer:   Jürgen Wouters,   

    ook al is dat lang geleden 

10. Mijn idool:   heb ik eigenlijk geen, dan maar Tim Wirken  

11. Favoriete muziek:  Top40 

12. Hobby’s:   Badminton, computeren en tv kijken 

13. Beste eigenschap:  ben rustig 

14. Slechtste eigenschap:  … (red.: Jeroen heeft geen slechte eigenschappen) 

15. Andere sporten die ik ook leuk vind: Formule 1 kijken en darten 

16. Ik help mijn moeder met: soms met afwassen 

17. Ik help mijn vader met: met de tuin doen en de auto wassen 

18. Ik eet het liefst:  friet 

19. Ik lust echt geen:  zuurkool 

20. TV programma:  Topgear en Mythbusters 

21. Lievelingsdier:   hond 

22. Mooiste boek:   ik lees geen boeken 

23. Mooiste film:   Saving Private Ryan 

24. Ik heb een hekel aan:  gezeik van Arjan Smekens (red.: die staat naast hem) 

25. Bc Gilze moet verbeteren: soms de shuttles 

26. Dit is goed bij BC Gilze: de gezelligheid  

27. Hartenwens:   topbadmintonner zijn 

28. Voor mijn verjaardag wil ik: doe maar een auto (red.: je wordt 17 Jeroen!)  

29. Over tien jaar ben ik:  26! 

30. Heb bewondering voor: iedereen 

31. Op vakantie naar:  gewoon in Nederland 

32. Op mijn verlanglijstje staat GEEN: kinderspeelgoed 

33. Wat doe je met 1 miljoen euro: een auto kopen als ik hem nog niet voor mijn  

     verjaardag heb gehad. 

34. Wat waren je goede voornemens: heb ik geen 

35. Heb je nog iets te melden:  nee 
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Iedereen sponsort BC Gilze - doe jij ook mee? 
Veldsink – Roelands sponsort BC Gilze en wil graag iets extra’s doen dat goed is voor de héle club. Om dit 

mogelijk te maken is een speciale actie van start gegaan. Iedereen die badmintont bij BC Gilze kan mee-

doen. Doe jij ook mee? 

Hoe?  

Kom langs bij Veldsink – Roelands om een bankrekening te openen, hypotheek af te sluiten of een verze-

keringscheck te laten doen. Bij ieder product geeft Veldsink – Roelands een leuk bedrag aan je club. 

Maar zelf krijg je er ook wat voor. Denk aan geld, korting en natuurlijk een goed financieel advies! 

Wat? 

In dit overzicht staat wat je kunt doen, wat je daarvoor krijgt en wat je verdient voor BC Gilze: 

Wat je kunt doen Jij krijgt  BC Gilze krijgt 

Openen van een RegioBank 

betaal- en spaarrekening* 

€ 15,- op je nieuwe rekening € 25,- voor de clubkas 

Sluiten van een hypotheek* € 100,- korting € 100,- voor de clubkas 

Polis check en afname van 

minimaal 4 verzekeringen* 

Persoonlijk, passend advies 

en een geoptimaliseerd ver-

zekeringspakket 

€ 25,- voor de clubkas 

* Vraag je adviseur naar de voorwaarden. 

Waarom? 

Veldsink – Roelands is betrokken bij BC Gilze, niet alleen vanwege het sponsoren, maar ook omdat wij 

sporten en het behoud van de lokale Badmintonclub voor onze gemeenschap belangrijk vinden. Deze 

betrokkenheid vertaalt zich in een persoonlijke benadering naar jou met een gedegen financieel advies 

toegespitst op jouw situatie. 

Waar? 

Je bent welkom bij Veldsink – Roelands aan de Bisschop de Vetplein 7 in Gilze. Loop gewoon even bij ons 

binnen of maak meteen een afspraak via 0161 – 45 17 20 of gilze@veldsink.nl.  

Zien we je binnenkort? Onze deur staat voor je open! 

 

www.veldsink.nl/vestigingen/veldsink-roelands/ 

Wist u dat op het jeugdkamp… 
… Onze jeugdleden op vrijdag 16 juli stipt om 19:00 zich bij de sporthal verzamelden om naar het  

Olympisch dorp te verzrekken?  

… Dit Olympisch dorp in Westelbeers gevestigd was bij de Roerdomp? 

… Iedereen dit, ondanks de omleiding, gelukkig makkelijk kon vinden? 

… Bij aankomst iedereen welkom geheten werd en een plekje op de slaapzalen kon uitzoeken? 

… Monique bij aankomst het thema verkeerd begrepen bleek te hebben?  

… Zij voor de Olympische Winterspelen naar het Olympisch dorp was gekomen? 

… Inclusief muts, winterjas én kerstman? 

… Voordat Jürgen mee op kamp gaat er van alles sneuvelt? 

… De kinderen na aankomst aan de slag mochten om voor hun zelf gekozen of bedachte land een vlag te 

knutselen en een volkslied mochten uitzoeken? 

… Er hierbij redelijk wat verf werd gemorst, zowel op de vlaggen als kinderen? 

… Er erg mooie creaties werden gemaakt? 

mailto:gilze@veldsink.nl
http://www.veldsink.nl/vestigingen/veldsink-roelands/
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… Er blijkbaar landen bestaan als Legoland, Fruitland en 

Minionland?  

… De kinderen hierna tijdens de vlaggenceremonie werden 

binnengehaald? 

… Stadionspeaker Susanne voor iedereen een leuk woordje 

had? 

… De kinderen hierna allemaal een lekker stukje Olympische 

cake kregen? 

… De smarties op deze cakejes van tevoren gesorteerd waren 

op kleur door Susanne? 

… Het gevaarlijk is om Monique cake te laten snijden tijdens Kinderen voor Kinderen-muziek? 

… Het liedje ‘Everything is awful toch ‘Everything is awesome blijkt te heten? 

… Mathijs een dopingverleden blijkt te hebben? 

… De kinderen allemaal een lange broek aan moesten doen om te vertrekken naar het bos en de 

zaklampen in moesten leveren? 

… We dodelijke straal hebben gespeeld? 

… Dit erg in de smaak viel? 

… Je hierbij muntjes in het donkere bos moet vinden en naar het eindpunt moet smokkelen, zonder 

geraakt te worden door de lichten van de jagers? 

… Eva door haar “strakke planning” alle muntjes minstens 2x heeft laten vallen? 

… Lynn een erg goede zaklamp had die dankbaar door de leiding werd gebruikt? 

… Sommige kinderen hierdoor nog steeds niets kunnen zien? 

… Fabian baalde van zijn lichte broek met dodelijke straal? 

… Nynke een talent heeft voor het knuffelen en koppen van bomen en takken? 

… Er bij terugkomst lekkere broodjes knakworst werden gebakken? 

… Een pimpelmees deze zo lekker vond ruiken dat hij het kampgebouw binnenvloog? 

… Susanne bang is voor pimpelmezen en Koen een meestervanger van pimpelmezen is? 

… De olympische vlam absoluut niet uit mocht? 

… Behalve om batterij te besparen? 

… De oudere jeugd na de broodjes knakworst vertrok voor de dropping? 

… Dit in principe maar 3,7 km was? 

… Zij toch graag iets langer wilden lopen en uiteindelijk 13,5km (!) 

onderweg zijn geweest en om 4:00 pas thuiskwamen? 

… Diede voor het eerst en waarschijnlijk het laatst mee is geweest 

met de dropping? 

… Jelle als enige zingend het kampterrein op kwam na een lange 

toch van 13,5 km? 

… De fam. Klaassen blijkbaar erg goed is in Perudo? 

… Dit door de fam. Oprins in mindere mate werd gewaardeerd? 

… Sommige oudere jeugdleden tot 5:00 (!) zijn blijven ‘chillen’? 

… De jongere jeugdleden om 7:00 alweer wakker waren? 

… Er op zaterdag gemiddeld 10 koppen koffie door de leiding zijn 

gedronken? 

… Jürgen als mental coach echt nodig was op zaterdagochtend? 

… De kinderen door Robine en Christa werden opgewarmd (Lees: 

Wakker gemaakt) met een heuse bootcamp? 

… Dit door onze buren minder werd gewaardeerd? 

… We ons een beetje zorgen maken over het richtingsgevoel van 

onze jeugdleden aan de hand van het gemiddelde 

tafeltennisniveau? 

… Na het ontbijt we allerlei olympische sporten gingen beoefenen? 

… Zoals een parcours, tafeltennis-pong en paardenbadminton 
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… Koen ook vlinders kan vangen? 

… Eva en Monique over het natte grasveld probeerden te peddelen? 

… De rubberboot al klaarlag om te evacueren? 

… Er door het lekkere weer al snel met water werd gegooid door de kinderen? 

… De leiding vanuit de keuken wel water op kinderen mogen spuiten, maar kinderen niet in de keuken 

mogen komen? 

… Christa kinderen opstookt om haar zus gras te laten happen? 

… Het ongelooflijk is hoeveel boterhammen met ei er tussen de middag zijn gegeten? 

… Sanne v. E. kan slapen op een tafeltennistafel? 

… Sommige kinderen met nieuwe witte schoenen op kamp gaan? 

… Wij ons afvragen of deze inmiddels al wit zijn geworden? 

… Jannes chef-zeil was? 

… We ons grote zeil voor zeepvoetbal en buikschuif-bowlen weer uit de kast hebben getrokken? 

… We dit ’s middags naast andere spellen hebben gedaan, zoals verrekijker-trefbal, blokjesvoetbal en 

een siamees parcours? 

… Scott in tegenstelling tot het vorige kamp wél wakker was voor het avondeten? 

… Monique’s timing altijd perfect is? 

… Moniques Nike Air Max nu Nike Water Max zijn? 

… Op zaterdagavond het Holland BC Gilze House werd geopend met een quiz en verschillende spellen? 

… Het wegblazen van een pingpongballetje nog best lastig blijkt te zijn? 

… De kinderen verder moesten ringsteken en bekertjes 

omverschieten? 

… Dit laatste niet zonder gevaar bleek te zijn voor de leiding? 

… Er flink is ‘geweerwolfd’ tijdens het jeugdkamp? 

… Jannes en Koen goede vertellers blijken te zijn? 

… De lichten op zaterdagavond een stuk eerder uitgingen 

dan op vrijdag? 

… Iedereen op zondag weer op tijd uit de veren was voor 

Levend Stratego? 

… Nynke niet meer wist waar ze de vlag had verstopt? 

… Eva een dood spelelement is tijdens Levend Stratego en 

de vlag in haar broekzak had verstopt? 

… Stijn dit als eerste door had na een lange zoektocht? 

… De ouders om 13:00 hun kinderen weer kwamen ophalen? 

… We iedereen willen bedanken voor de gezelligheid en inzet? 

… We uitkijken naar de volgende editie in 2022? 

… Deze in het weekend van 15, 16 en 17 juli 2022 plaats zal vinden? 

… Je dit zeker in je agenda mag zetten? 

 

Wist u dat… 
………  De wist-u-datjes in grotere getalen terugkwamen van jeugdkamp dan kinderen?! 

………    Deze maar net op twee pagina’s blijken te passen?! 

………  Deze niet allemaal tegelijk in de goednieuwe koker hadden gepast?! 

………  Deze wist-u-datjes koker samen met pen en papier te vinden is bij het telbord?! 

………  De jeugd tijdens de onlinetrainingen nog vaak tot laat na de training bleven videobellen?! 

………  Eva hierdoor ook nog om elf uur ’s avonds teams-meldingen ontvangt?! 

……… Deze jeugdleden tijdens de laatste alv zijn benoemd tot ‘digitale hangjongeren’?! 

……..   We de afgelopen weken meerdere nieuwe gezichten hebben mogen verwelkomen in de sporthal 

door de nieuwe wervingsactie?! 

 


