Gelukkig

2020
Vanwege het bestuur en
de trainers van ...

2 februari 2020
Naar jaarlijkse traditie organiseren we de
familiemiddag waar jong en oud, badmintonner of
supporter, zich kan amuseren tussen andere
sportievelingen. Dit jaar ziet de familienamiddag er
een beetje anders uit want dit is namelijk de officiële
start van het feestjaar! De Burgemeester en pers
zullen aanwezig zijn om het startschot te geven van
een niet te missen jubileumjaar van onze club. Deze
sportieve namiddag zal doorgaan in de Witte Molen op
zondag 2.02.2020 van 13u tot 17u. Wij starten dit
jaar met een gezamenlijke opwarming.
Het is de bedoeling dat leden van de Mintons (zowel
volwassenen als jeugdspelers) een dubbel of een
dubbelgemengd paar vormen met een familielid. De
verschillende duo’s worden vervolgens opgedeeld in
poules, zodat zij qua niveau ongeveer eerlijk verdeeld
zijn.
De deelnameprijs voor deze dag vol fun bedraagt
slechts € 5,00/koppel, maar ook dit jaar krijgen alle
deelnemers een aandenken, 2 gratis consumpties en
een nieuwjaarsreceptie aangeboden na een fijne dag
vol amusement en gelach.
Dus als jullie zin hebben om een middagje te
badmintonnen met mama of papa, broer of zus, tante,
nonkel, dochter, zoon, vriend, vriendin… aarzel dan
zeker niet en schrijf jullie wel even op
voorhand in zodat we de poules alvast kunnen
opmaken. Stuur vlug een mailtje naar
jurgen_gabriels@hotmail.com
voor
22 januari met vermelding van beide
namen en telefoonnummer.

Fungames
Badminton!
Van 13.00—17.00 in de kleine zaal

Plezier verzekerd voor diegene die niet deelnemen
aan de familienamiddag!

Aansluitend nodigen wij U vriendelijk uit op
onze:

Nieuwjaarsreceptie
Aanvang om 17.00
(Deelname vooraf aan de familiemiddag is
niet vereist)

Vriendelijke groeten,
Jullie jeugdcoördinator, Dorien
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13.00-13.30:

Ontvangst, speech burgemeester,
voorzitter
Hal 2

13.30-17.00:

Familienamiddag in hal 1, startend
met een gezamenlijke opwarming in
hal 2
Fungames in hal 2

17.00

Nieuwjaarsreceptie

Totaal: €……

Cafetaria De Witte Molen

…… x volwassen spaghetti aan €10.00

De betaling gebeurt ter plaatsen

Spaghetti eten

…… x kinderspaghetti aan €7.50

Inschrijven
kan
door
de
bijgevoegde
inschrijvingsstrook in de vullen en af te geven aan je
trainer, of door en mailtje te sturen naar
jurgen_gabriels@hotmail.com voor 22 januari.

11-12.30:

Inschrijvingsstrook spaghettimiddag

Voor een middag vol sport, spel en plezier heb je
natuurlijk veel energie nodig. Omdat wij weten dat
je met een lege maag niet kan sporten, organiseren
wij 02.02.2020 ook een spaghettimiddag. Deze zal
doorgaan in cafetaria van De Witte Molen tussen
11.00 en 12.30.

Ik, ……………………………. kom vóór de familie-namiddag
eerst spaghetti eten.

Overzicht

Spaghettimiddag!
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