
AGENDA••• 

Wat is er de komende tijd te doen 

of te laten bij de Pluimbal. 

Zomaar wat datums: 

GEEN BADMINTONTRAINING  OP: 

06 mei  

 16 mei ( Pinksteren) 

UITZONDERINGEN: 
22 juli laatste speelavond  “hele 

gekke “badminton spelletjes van 

19 tot 22 uur 8 banen voor 

iedereen. Kinderen en ouders 

maar ook voor kennissen. 

  INGEZONDEN BRIEF/   TEKENING    

NIEUW: Onze verse 

clubkampioen bij de beginners 

is ook gestart met een “STEL JE 

EVEN VOOR BRIEF” waarom 

vind jij badminton leuk? 

Doe vooral hier aan mee. 
 

 

Voor iedereen. 

14 mei feesten bij de Pluimbal 

wij bestaan iets meer dan 20 

jaar en dat verdient een feestje. 
 

Toernooien : 

29 april Scholentoernooi in 

Zevenbergen Hans en Hans 

Piet en Brigitte leveren hier 

hun bijdrage voor een 

succesvol toernooi .   
  
SENIOREN en jeugd : 

bc  Niton 21 mei  toernooi 

inschrijven voor 6 mei 

 

 

 

 

 

 NIEUWSBRIEF  2016 

  MET INFORMATIE VOOR DE JEUGD / OUDERS. 

  Badminton vereniging De Pluimbal  heeft 2 vertrouwenspersonen 

aangesteld.  Mieke bij de jeugd en Piet bij de senioren. Bij problemen 

spreek hun aan! 

KONINGSSPELEN 22 APRIL 2016 
Was een enorm succes. Er kwamen 320 kinderen even naar de 

Sporthal om van ons (8 man sterk vrijwilligers team!!) de 

beginselen van badminton te ervaren. De kinderen werden niet 

meteen in het diepe gegooid maar moesten eerst allerlei 

oefeningen doen om de grondbeginselen van de sport aan te 

leren. Zo is het nog knap moeilijk om de shuttle over het net te 

krijgen. De punten werden door de Shell omgezet in euro’s die 

overgemaakt werden naar het goede doel het jeugdsportfonds. Bij 

ons werden de punten verdiend door een shuttle in één van de 

hoge hoeden te slaan. Bij elkaar werd er voor €7500,- opgehaald 

voor jeugd in de gemeente Moerdijk. 

 
Een zéér geslaagde Koningspelen mede door de vrijwilligers van 

de Pluimbal maar zeker ook door het geweldige team stagiaires. 

 

De ALV van 31 maart 2016 

• Heeft ons een nieuw bestuur opgeleverd. 

• Te weten; Hans van de Maarel/Hans van Dis/ Wouter 

Holleman/steven van de Kooij/Alex v/d Heijden/ Piet van 

Oosterhout en Mieke van Enter als secretaresse. Henk is er 

om persoonlijke redenen uitgestapt. 

• Door inspirerende woorden en daden van Brigitte (moeder 

van Roben) is er ook weer nieuw leven geblazen in de PR 

en feestcommissie.  Jaarfeest 14 mei  voor zowel jeugd in 

de middag en senioren in de avond gaat nu ZEKER door.  

NIEUWSBRIEF 
Mei 2016 

4e jaargang  uitgave 2 



 
 

WIE SCHRIJFT DE VOLGENDE “IK STEL MIJ EVEN VOOR” .   CARMEN   ??? 
 

De Jeugd clubkampioenschappen is ook alweer voorbij: 
Na een kleine 126 wedstrijden is er bij de  jeugd een clubkampioen naar voren gekomen. 

Bij de beginnende jongens is:  Roben 1e geworden en 2e Martijn van Dis  

Bij de beginnende meisjes is : Lisanne van Dis 1e en  Carmen 2e   geworden. 

Bij de gevorderde was Niels van Emden de sterkste en Charella was 2e. 

Alle kinderen kregen een medaille ter herinnering.  De kampioenen een beker. Alweer een geslaagd 

toernooitje voor onze jeugd.  

 

En dan nog het volgende:    
 

1. DE WEBSITE IS WEER IN BEWEGING EN GEHEEL VERNIEUWD   www.pluimbal.nl 

Kijk hier regelmatig op naar foto’s toernooien Nieuwsbrief enz enz.      

 

 

Het feest van de Pluimbal voor  jeugd tot 18.30 uur en de  volwassenen ,mogen hierna aan de BBQ 

 let op je mail box . 

 

Schrijf je in. Bij     feest@pluimbal.nl 
 

 

 

Tot zover Henk 

IK STEL MIJ EVEN VOOR:  


