Beste Smasher,

Op de volgende dagen is er geen badminton:
Zaterdag 24, zondag 25, maandag 26 en zaterdag 31 december.
Zondag 1, maandag 2, zondag 8,15 en 22 januari.
Zaterdag 25 en zondag 26 februari.
Zaterdag 18 en zondag 19 maart.
Op het laatste BK voor jeugd hebben onze Smashers het uitzonderlijk
goed gedaan. Maite Geybels, Luca De Angelis, Lindert Vandeurzen en
Laura Poelmans werden Belgisch kampioen Maite haalde zelfs 2 titels.
Een dikke proficiat aan onze kampioenen.
Omdat er weinig opkomst is tijdens de schoolvakanties hebben wij beslist
om dan geen training te geven maar wel vrij spel.
Op dinsdag 27 december en 3 januari is er vrij spel voor jeugd van 18u00
tot 21u00 en voor volwassenen van 21u00 tot 23u00.
Woensdag 28 december en 4 januari is er vrij spel van 17u30 tot 20u30
voor iedereen.
Donderdag 29 december en 5 januari is er vrij spel van 17u00 tot 21u00
voor iedereen.
Zondag 8 januari willen wij het jaar feestelijk inzetten. Net zoals andere
jaren doen we dit met een Nieuwjaarsdrink en een flinke wandeling. Wij
verwachten ieder lid en zijn/haar gezin om 13u, de mensen die niet mee
wandelen worden tegen 15u verwacht. Onze nieuwe locatie is de SintBarbara gilde Watertorenstraat 19, 3550 Heusden-Zolder. Wij voorzien
genoeg eten en drinken voor iedereen en omdat het gratis is hopen we
ook dat iedereen er zal zijn. Moest je echt niet kunnen komen laat het ons
dan weten voor 4 januari via secretariaat@smashbc.com
Er zijn nog enkele koekenpakketten te koop wees er snel bij want op is op.
Je kan best een mailtje sturen met het gewenste aantal naar
patrik@smashbc.com of via sms naar 0473/859690 (Patrik)

Volgende data kan je alvast in je agenda noteren:
woensdag 1 maart jeugdontmoeting
zaterdag 11 maart spaghettidag
vrijdag 24 maart kampioenenhulde
van donderdag 25 mei t/m zaterdag 27 mei Special Olympics in Lommel

Sportieve groeten,
Het bestuur

