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Dag sportievelingen,

Dit is de eerste nieuwsbrief van 2020, dus vanzelfsprekend hebben we weer veel te vertellen.

Poiesz jeugdsponsoractie

Deze week is de Poiesz jeugdsponsoractie van start gegaan. Deze zal lopen tot en met 5 april. Door
boodschappen te doen bij de Poiesz kunnen wij als club een extra zakcentje verdienen. Bij elke
tien euro aan boodschappen, en bij speciale aanbiedingen en producten krijg je munten die je dan
bij je sportclub naar keuze (lees: BC Hoogkerk) kunt inleveren. Deze week krijg je bijvoorbeeld 15
munten voor de gevulde koeken van de bakkerijafdeling. (Erg lekker, zeker waard om even langs de
Poiesz te fietsen)

Normaal zijn jullie van ons gewend dat de munten bij de Poiesz in Hoogkerk ingeleverd kunnen
worden, maar daar staat onze koker dit jaar niet. Dit jaar staan wij in Helpman. Om muntjes
voor ons in te leveren niet te moeilijk te maken, hebben we dan ook dit jaar een doos voor de
muntjes op de club staan. Deze staat elke speelavond in de zaal en is duidelijk te herkennen door
zijn mooie versiering. Lever dus allemaal je muntjes bij ons in. Niet alleen jij, maar je hebt vast een
buurvrouw, vriend of familielid die graag de muntjes doneert aan ons. We kunnen ze goed gebruiken.

En de Poiesz biedt ons nog meer leuks aan! Vrijdagavond 17 april is het jeugdsponsorgala waarvoor
wij 8 entreekaartjes hebben gekregen. De artiesten voor dit jaar zijn nog even geheim, maar je kunt
rekenen op hele leuke artiesten. Zo waren O’g3ne en Ronnie Flex er vorig jaar. In ruil daarvoor
moeten we zaterdag 4 april nog eventjes aanwezig zijn in de Poiesz om de aanbieding van die week
aan te prijzen, wat voor ons ook nog weer eens een enorme hoeveelheid muntjes kan opleveren. Een
inschrijflijst ligt elke trainningsavond bij de muntendoos in de zaal.

Toernooien

Het seizoen van de toernooien nadert weer. We hebben al veel berichten binnen gekregen van allerlei
verschillende soorten toernooien. Er zit dus voor iedereen wel een leuke tussen.

Zo organiseert BV Zuidhorn weer een leuk jeugdtoernooi op 18 april en BC de Pluim uit Eelde
haar jaarlijkse mix- en dubbeltoernooi voor de volwassenen. De volledige lijst is te vinden op onze
site.

Toernooien bieden de mogelijkheid om eens tegen anderen te spelen en te laten zien wat je kunt.
Het zijn enorm leuke leerervaringen die je eens meegemaakt moet hebben. Schrijf je dus vooral in!
Voor meer informatie kun je altijd Rouèl even vragen, of mailen naar ons e-mailadres.

Familie- en vriendentoernooi

Altijd al eens een keer een vriend of familielid mee willen nemen naar badminton? Elk jaar bieden
wij als de club een mooie kans aan om dat te doen. Een toernooi waarin elke speler iemand mag
meenemen. Een gezellige avond vol plezier en waarop je natuurlijk kunt strijden voor de eerste prijs.

Natuurlijk vindt ook dit jaar het familie- en jeugdtoernooi weer plaats. Ietsjes later dan je misschien
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van ons verwacht, namelijk op donderdag 2 april van ongeveer 18:45 tot 21:00. Dit is tevens de
eerste speelavond die weer op onze ’normale’ tijd begint. De inschrijvingen zullen in maart openen,
dus zet de data goed in je agenda! Meer informatie volgt.

Competitieteam

Nog even aandacht voor het competitieteam. De heren hebben stad en land afgereisd en moeten
vechten voor hun plekje in de ranglijst. Helaas was de tegenstand wel erg groot, maar de jongens
zijn positief gebleven en hebben een geweldige strijd geleverd. Goed gedaan jongens! Wij zijn trots.

En verdere mededelingen

En dan nog de kleine mededelingen:
De drukker van onze BC Hoogkerkshirts is er mee opgehouden. Dit betekent dat er voorlopig geen
nieuwe meer komen. We hebben er nog een aantal in de kast, dus als je er nog een wil, moet je er
snel bij zijn.
En worden met enige regelmaat nog spullen gevonden in de zaal na het spelen. Mocht je iets kwijt
zijn, dan is de kans aanwezig dat dit bij ons in de kast ligt.
De laddercompetitie is inmiddels afgelopen. Mocht je leuke ideeën hebben voor iets soortgelijks,
laat het ons weten.

Voor al ons laatste nieuws kan je ook altijd onze website of Facebook checken:
bchoogkerk.nl en Facebook.com/BcHoogkerk

Tot de volgende keer! -Bestuur BC Hoogkerk


