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TOT WANNEER KUNNEN WE
NOG SPELEN?
e-mail adressen bestuur
Johan Takens: voorzitter@bcstiens.nl
Jacob Bosgra: penningmeester@bcstiens.nl
Secretariaat: info@bc-stiens.nl
Theo Jaasma: jeugd@bc-stiens.nl
Henk Slot: vrijdag@bc-stiens.nl
Technische commissie:
tc@bc-stiens.nl
Competitieleider: Frits Sieswerda:
f.sieswerda@gmail.com
Jeugdcommissie: jeugd@bc-stiens.nl
Pieter Romkema: a.i. bestuursfunctie

tot en met:
maandagavond 17 juli a.s.
vrijdagochtend 21 juli a.s.
zaterdagochtend 22 juli a.s.

EINDEJAARSTOERNOOI
SENIOREN
Maandagavond 17 juli a.s., voor zowel de
maandagavond als de vrijdagochtendploeg.
Aanvang 20.00 uur.

FAMILIETOERNOOI VOOR DE
JEUGD
Zaterdagochtend 24 juni a.s., van 10.00 uur tot 12.00
uur.

BRADERIE-JAARMARKT
Onze vereniging presenteert zich op de komende
braderie/jaarmarkt van Stiens en dat is op 9
september a.s. van 10.00 uur tot 17.00 uur

OPEN HUIS IN JULI
We gaan open huis houden in juli. Belangstellenden
zijn welkom op zowel de maandagavond,
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vrijdagochtend als de zaterdagochtend. Overigens
voor jullie allen een uitgelezen kans om familieleden
of bekenden mee te nemen en kennis te laten
maken met de badmintonsport. Het zal geen storm
lopen, maar wie weet. We vragen jullie mee te
werken op het moment supreme. Biedt dus opvang,
vertel iets en laat ze vooral gezellig meespelen. Wie
weet kunnen we er leden aan over houden.
Uiteraard zal men 17e juli (eindejaarstoernooi) niet
kunnnen spelen. We publiceren nog in de Stienser.

Jazeker, dit deuntje is op zijn plaats.
Al een behoorlijke tijd bevindt zich het
oprolmechanisme van onze netten zich in een niet al
te beste staat.
We kijken ernaar, zien om ons heen, in de hoop
dat….
En dan. Vrijdagochtend 7 juni j.l., staat er een man
met ballen op. Geen gedraal, maar handen uit de
mouwen.

Onze Jos, bijzonder kordaat, sleept het apparaat
met netten en al de herenkleedkamer in met de
mededeling “dat ga ik maken”.
Een paar mensen strekken hun handen ten hemel
en prevelen daarbij “als dat maar goed komt”. Zoals
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gewoonlijk spreekt Henk dat hardop uit.
Klaas geeft als voormalig manager/projectleider nog
wat aanwijzingen, maar alles lijkt erop dat Jos zich
niets van dit alles aantrekt. Wat een kerel!
Uiteindelijk gaan we na de koffie met het gevoel
“trots op Jos” het weekend tegemoet. Wel nadat we
hebben opgemerkt dat het apparaat aanstaande
maandag wel klaar moet zijn.
Echter de dag erna, dus zaterdagochtend, stapt
onze jeugd de hal in. Geen oprolapparaat, maar shit
ook geen netten?!
De jeugd had de oplossing dichtbij. In de Iehal
hingen er gelukkig nog een zestal exemplaren.
Jos had zich ondertussen thuis deze omissie
gerealiseerd.
Hij belde naar de hal. kreeg Theo aan de lijn en
voerde een kort gesprek.
De inhoud daarvan kennen we niet.
Maar toch willen de jeugdleden en de senioren deze
“dubbele” ervaring afsluiten met het bekende
deuntje “Josje bedankt, Josje bedankt………”

LEDENVERGADERING
Wordt gehouden op dinsdag 26 september a.s.
`noteer deze datum!
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VAKANTIE
Voor een aantal leden is die vakantie al begonnen, of
misschien zelfs al achter de rug.
Het merendel gaat nog op pad, derhalve:
Alvast een heel mooie vakantie toegewenst, blijf
gezond en tot gauw.

