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 Een woordje door de voorzitter 

  

Met het lengen van de dagen kort ons badmintonseizoen serieus in . Na de Paasvakantie wordt 

het altijd merkbaar minder druk in de sporthal . Ook de verschillende competities lopen op 

hun einde , 

Er staan ons echter nog een paar mooie organisaties te wachten : de stadswandeling , het 

clubkampioenschap , frietjestoernooi , clubfeest .. En we organiseren zoals elk jaar weer een 

cursus om onze beginnende spelers  

een beetje op het juiste techniekpad te krijgen . Je leest er hieronder meer over . We wensen 

jullie alvast een mooi seizoenseinde toe met toch nog veel sportief badmintonplezier in onze ( 

te kleine ) sporthal . 

Geen badminton tijdens de Paasvakantie  
  

Zoals altijd geen mogelijkheid om te badmintonnen tijdens een schoolverlof . Dus geen 

badminton van zondag 5 april  t.e.m. zondag 19 april . 

                

De stadswandeling brengt ons dit jaar naar Bergen ( Mons ) op zondag 26 april  

Zondag 26 april 2015 

Een dagje Bergen (Mons) 

zowel voor wandelaars als terrasjesliefhebbers 

Bergen, de hoofdplaats van de provincie Henegouwen,  

en dit jaar de culturele hoofdstad van Europa!  

Van Sainte-Waudru tot het Belfort is Mons een stad met een geschiedenis 

en erfgoed. 



Het programma van "Mons 2015" draait rond het thema "De 

metamorfose"! 

KUNST in de stad!!! op de pleintjes, in de smalle steegjes, doolhof van 

straatjes... 

In Bergen ga je de geest voelen van een dynamische stad waar barok, 

gotiek  

en moderne architectuur naadloos in elkaar overvloeien!!! 

Natuurlijk... niet te missen!!! (voor iedereen: jong en minder jong) 

      

- Vertrek met de bus: stipt om 8 uur ’s morgens aan de parking achter 't Dorpshuis 

- Meenemen: rugzak gevuld met genoeg boterhammetjes of pistoletjes en drank. 

- Terug thuis rond 19.00 uur.  

- Kostprijs per persoon: 12 euro. 

 Inschrijving: noodzakelijk, uiterlijk vóór 18 april, na betaling van 12 euro. 

Betaling op rek. van de Badmintonclub nr. BE 46 8335 0499 8636 - GKCCBEBB (vermelding 

"BERGEN") 

Zoals elk jaar is eveneens een stralend lentezonnetje besteld !!! 

En... de bus moet vol... dus zeg het voort... 
  

Clubkampioenschap op zaterdag 9 mei 
  

Zoals elk jaar zoeken we door middel  van een toernooi weer uit wie de clubkampioenen van 

dit seizoen gaan worden . We hebben aparte reeksen voor competitiespelers en recreanten dus 

iedereen kan zijn of haar kans wagen . 

We beginnen er aan rond 14 u in de sporthal van Noorderwijk . Eerstdaags krijgen jullie een 

uitnodiging om in te schrijven in jullie mailbox . 

  

Frietjestoernooi op zaterdag 30 mei  
  

Voor de jeugd is er weer ons frietjestoernooi . - 9 en - 11 van 16u tot 17u . De ouderen van 

17u tot 18u . De uitnodiging volgt later .  

 

  

Initiatiecursus op woensdagen 6,13,20 en 27mei en 3 juni 
 

Ook dit jaar geven we weer een initiatiecursus . Op de woensdagen 6,13,20 en 27 mei en 3 

juni  telkens van 20u tot 21u30 in de sporthal van Noorderwijk .  

De doelgroep is absolute beginners of mensen die al een beetje langer spelen maar toch graag 

iets zouden bijleren . 

De kostprijs bedraagt 10 euro voor leden en 20 euro voor niet-leden . Te betalen bij aanvang 

van de eerste les . 



Meer inlichtingen en inschrijvingen bij  chris.noorderwijksebc.mertens@gmail.com  

  

Opgelet : maximaal 12 deelnemers en er zijn al zes mensen ingeschreven . Niet treuzelen dus 

als je er bij wil zijn . 

  

De website steekt in een nieuw kleedje  
  

Surf allemaal eens naar onze website www.noorderwijksebc.be   

Ze is door Willem Rutten in een nieuw kleedje gestoken en we gaan proberen ze wat meer 

aktueel  en fris te houden . 

  

  

Competitie : twee kampioenenploegen in de volwassenencompetitie  
  

Twee van onze volwassenen ploegen spelen dit jaar op overtuigende wijze kampioen : onze 

eerste herenploeg die dan ook mag promoveren naar de tweede provinciale reeks en onze 

tweede damesploeg die volgend seizoen ook zullen aantreden in tweede provinciale . Alvast 

van harte proficiat en tijdens de kampioenenviering worden zij uiteraard op gepaste wijze  in 

de bloemetjes gezet . 

 

  

PBA jeugdtoernooien  
  

Met nog twee toernooien te gaan staan we nog steeds aan de leiding in de clubranking . Het 

lijkt er dus op dat we onze titel gaan verlengen . Dat wordt weer een leuke kampioenenviering 

tijdens het clubfeest . 

  

Dit seizoen  geen mama papa kind  toernooi ; we verhuizen naar oktober 
  

Omdat het tweede deel van het seizoen te vol zit hebben we besloten om dit seizoen het mama 

papa kind toernooi te verschuiven naar de maand oktober van volgend seizoen . 

  

Jeugdweekend 2015 
  

De jeugd kan alvast in hun agenda noteren ( of meer waarschijnlijk in hun gsm toetsen ) dat 

we voor het jeugdweekend dit jaar terugkeren naar het Provinciaal Vormingscentrum in 

Oostmalle en dit van vrijdag 28 t.e.m. zondag 30 augustus . 

  

  

Jaarkalender  

 

-  zondag 26 april : stadswandeling naar Bergen ( Mons ) 

- zaterdag 9 mei : clubkampioenschap , sporthal Noorderwijk 

- zaterdag 30 mei : frietjestoernooi voor de jeugd , sporthal Noorderwijk 

- zaterdag 13 juni : clubfeest met kampioenenviering , kantine Noordstar  

- vrijdag 28 t.em. zondag 30 augustus trainingsweekend voor de jeugd in het Provinciaal 

Vormingscentrum Oostmalle  

  

Geen nieuwsbrief ? 
  

mailto:chris.noorderwijksebc.mertens@gmail.com
http://www.noorderwijksebc.be/


Indien je mensen van de club kent die geen nieuwsbrief ontvangen, gelieve dit dan te melden 

dan zetten we hen bij de distributielijst. Van een aantal mensen hebben we immers een foutief 

of een oud e-mailadres. 

Vragen, opmerkingen,  suggesties ? 

Alle info die u niet  terugvindt op onze site www.noorderwijksebc.be kun je bekomen bij 

iemand van het bestuur,  hun gegevens vind je eveneens terug 

op de site. Ook de voorbije nieuwsbrieven zijn hier  terug te vinden. Als je leuke foto's hebt 

van trainingen, tornooien of andere  organisaties van de club 

kan je steeds bezorgen aan Lien Luyten, zij zorgt dan  voor publicatie op de site. 

Sportieve  groeten, 

 

Het bestuur van de Noorderwijkse  Badmintonclub  

Liesbet, Lut,  Chris en Chris 

 

http://www.noorderwijksebc.be/

