Beste badmintonners en badmintonsters,
Zoals de meeste van jullie inmiddels hebben gezien is de nieuwe
sportzaal in Herwijnen inmiddels zo goed als klaar. Uit de reacties op
de verschillende apps blijkt dat iedereen staat te trappelen om weer
in Herwijnen te gaan spelen.
Badminton Herwijnen start op 21 januari in de nieuwe sportzaal.
In de nieuwe zaal hebben we de beschikking over 3!
Badmintonvelden. We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk de
oude tijden vast te houden. Helaas is de invulling van een training
van de junioren nog niet helemaal gelukt. Pieter verzorgd in de even
weken de training in Herwijnen. Omdat een invulling voor de oneven
weken op het laatste moment afketsen wijken we die weken nog uit naar Asperen.
De speel/trainingstijden zijn:
Junioren:
Even weken - Woensdag - (voor het eerst woensdag 23 januari)
van 18.00 – 19.00 uur door Pieter
Oneven weken – Donderdag (voor het eerst donderdag 31 januari) van 18.30 – 19.30 uur door
Ilse.
Er wordt nog een rijschema opgesteld voor de dagen dat er naar Asperen uitgeweken wordt.
Senioren:
Maandagavond (voor het eerst op 21 januari) training/vrij spelen van 20.00 – 21.30 uur door
Pieter of Ilse
Woensdagavond (voor het eerst op 23 januari) vrij spelen van 20.00 – 21.00 uur
Donderdagavond (voor het eerst op 24 januari) interne competitie vrij spelen van 20.00 – 21.00
uur
Zoals gebruikelijk kunnen de senioren via de app contact zoeken met elkaar. Ben je op een
avond de laatste die de zaal verlaat zorg dan met elkaar voor het afsluiten van de zaal. Een
sleutel is aanwezig bij dorpshuis (als dat open is) of bij Peter, Jan en Corné.
Oproep:
We zoeken dus nog een trainer voor onze junioren om dit samen met Pieter af te wisselen. Ken
of weet je iemand die hier mogelijk interesse in heeft en op de woensdagavond beschikbaar is?
Laat het ons dan weten.
We zoeken niet perse een gekwalificeerde badmintontrainer. Iemand die zelf sportief is en het
leuk vind om kinderen wat bij te brengen past prima bij onze club.
Wij hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en kijken uit naar het spelen in de
nieuwe sportzaal! Vanuit de gemeente komt er in de loop van februari nog een officiële opening,
zodra wij daar informatie over hebben horen jullie dat en is iedereen uiteraard uitgenodigd!
https://www.facebook.com/BadmintonHerwijnen of http://www.badmintonherwijnen.nl/
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