
 
Beste badmintonners en badmintonsters, 
 
Het is even stil geweest, maar zo net voor de feestdagen en het 
nieuwe jaar nemen wij jullie graag mee met een aantal leuke 
ontwikkelingen! 
 
 
Seizoen in Asperen 
Vanwege de bouw van de nieuwe sporthal in Herwijnen zijn we 
uitgeweken naar Asperen om daar met BC Wammes mee te 
spelen en te trainen.  
Bij de jeugd is de opkomst uitstekend, we hebben zelfs een aantal 
nieuwe leden welkom geheten! Bij de trainingen van Ilse (om de 
week ondersteund door onze eigen Pieter) zien we veel 
zweetpareltjes en lachende gezichten.  
Bij de senioren is de opkomst wat minder, maar degene die wel met regelmaat naar Asperen 
rijden zijn het unaniem eens: een super goede oplossing met een fanatieke training en  
fanatieke wedstrijden! 
 
Nieuw sportzaal bijna klaar 
Zoals jullie waarschijnlijk allemaal gezien hebben, is de nieuwe zaal zo goed als klaar. De 
bouwkundige oplevering heeft vorige week plaats gevonden. Begin januari wordt nog wat 
tijd wordt genomen om de laatste puntjes op de I te zetten.  
Badminton Herwijnen zal vanaf 21 januari 2019 weer terugkeren in de nieuwe sporthal in 
ons eigen dorp. We proberen dan zoveel mogelijk de oude trainings- en speeltijden weer aan 
te houden. Begin van het nieuwe jaar informeren we jullie daar verder over.  
 
Data om te onthouden 
Toernooi junioren (t/m 17 jaar): Glasstadtoernooi in Leerdam 2 februari a.s. van 15.00 – 
19.00 uur. Nadere info/aanmelding volgt via de training.  
 
Afsluiting 
 

Rest ons niet anders dan iedereen: 
  

 
 

Toe te wensen! 
  



 
 
 
Facebook/website 
Via onze facebook en website worden jullie voorzien van de laatste nieuwtjes en foto’s. Nog 
niet geliked?  

Waar wacht je op?? 
 
https://www.facebook.com/BadmintonHerwijnen 
http://www.badmintonherwijnen.nl/  
 
Het Bestuur 
 
Jan, Vera, Erica, Eva, Corné en Peter 
 
Jan van Vliet  Voorzitter    jan@badmintonherwijnen.nl  
Vera Geluk  Penningmeester   vera@badmintonherwijnen.nl 
Erica Thomson Ledenadministratie   erica@badmintonherwijnen.nl  
Eva van Dijk  Jeugd     eva@badmintonherwijnen.nl  
Corné Baggerman Senioren    corne@badmintonherwijnen.nl  
Peter Meerman Tijdelijk secretaris   peter@badmintonherwijnen.nl  
Jacolien van Zante Algemeen bestuurslid   jacolien@badmintonherwijnen.nl  
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