Het bestuur wenst alle leden
van Orbiton fijne feestdagen
en een sportief badmintonjaar
met mooie wedstrijden en gezelligheid .

Nieuwsbrief
Januari 2018

Belangrijke data:
Dinsdag 26 december
Donderdag 28 december
Zaterdag 30 december

Geen badminton
Geen badminton
Geen badminton Jeugd

Dinsdag 2 januari 2018
Donderdag 4 januari
Donderdag 11 januari
Maandag 15 januari
Vrijdag 19 januari
Zaterdag 20 januari
Donderdag 25 januari
Maandag 29 januari

Geen badminton DIMO Kastelenring
Er kan wel worden gespeeld in De Fluit van 20.00 – 22.00 uur
Geen badminton
Thuiswedstrijd recreanten team 1 in De Fluit 20.00 uur
Deadline aanleveren kopij nieuwsbrief
nieuws@orbiton.nl
Thuiswedstrijd team 1 en 3 in sporthal Essesteijn 20.00 uur
Thuiswedstrijd team 2, 4, 5 en 6 in De Fluit 12.30 uur
Bezoek DIMO groep aan badmintonvereniging in Heiloo
Bestuursvergadering 20.00 uur

Zaterdag 3 februari

Bowlen voor alle leden van Orbiton

Bowlen

Badmintonvrienden,
Op zaterdagavond 3 februari 2018 organiseert Orbiton
een bowlingavond voor alle leden! Ga je mee?
De afgelopen jaren gingen we aan het einde van het
seizoen vaak met zijn allen uit eten. Dat was erg
gezellig, maar variatie is ook leuk, vandaar dat we deze
keer wat activers organiseren.
Wat gaan we precies doen?
We gaan anderhalf uur bowlen op basis van een arrangement. Dat betekent dat de
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drankjes (koffie, thee, bier, wijn en fris) tijdens deze anderhalf uur inclusief zijn.
Bovendien wordt er een bittergarnituur geserveerd.
Na het bowlen kunnen degenen die dat willen op eigen kosten nog een drankje doen.
Er zijn op Scheveningen natuurlijk mogelijkheden genoeg, dus dat komt goed!
Hoe laat spreken we af?
We spreken af om 19:45 voor de ingang van de bowlingbaan in de Palace Promenade
op Scheveningen. Dan trekken we onze bowlingschoenen aan en beginnen om 20:00
uur met bowlen.
Hoe kom ik daar?
Het adres van het bowlingcentrum is Gevers Deynootweg 990-2.
Parkeren kan het beste in de parkeergarage aan de Zwolsestraat 426 (2000
parkeerplaatsen). Vanaf daar is het nog vijf minuten lopen.
Als je met het openbaar vervoer komt dan kun je het best tram 1 en 9 of bus 22 nemen
en uitstappen bij halte Kurhaus. Nachtbus N1 gaat vanuit Scheveningen via Den Haag
centrum naar Station Hollands Spoor.
Fietsen is voor de sportievelingen onder ons natuurlijk het favoriete vervoersmiddel.
Hoe schrijf ik mij in?
Door zo snel mogelijk, maar voor 11 januari € 21,- over te maken op NL63 ASNB 0708
9157 01 t.n.v. J. ten Cate. Op 12 januari reserveren we op basis van het aantal
betalingen dat dan ontvangen is de benodigde bowlingbanen. Als je na die dag toch
nog wil inschrijven kunnen we altijd kijken of er ruimte is of dat we nog banen kunnen
bijboeken, maar vol = vol.

Tussenstand Najaars Competitie
Team
Team
Team
Team
Team
Team

1
2
3
4
5
6

35
38
66
22
20
40

punten
punten
punten
punten
punten
punten

4e
3e
2e
8e
7e
5e

Tussenstand Recreanten Competitie

plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats

Team 1
Team 2
Team 3

5 punten
1 punt
13 punten

4e plaats
5e plaats
2e plaats

Teams mannencompetitie:
Bjorn Stokvis
Gerard van der Zon
Vincent de Vreede
Quinten Hooghout

Edwin de Koning
John Singeling
Victor de Waard
Chun Tang
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Teams recreanten voorjaars dubbelcompetitie:
Team 1:
Marianne de Kwant-Fris
Sandra Karnbrock
Gert-Jan Brand
Hans Eversdijk.

Team 2:
Firoza Lalmahomed
Michèle Dorsman
Willy Leijnse
Ben Denekamp
Edwin Koning.

Team 3:
Will Goedhart
Ingrid Zonneveld
Bart Aalsloot
Kino Verburg

In deze rubriek lees je “alles” over badmintonleden
van Orbiton. Omdat er op verschillende locaties
wordt gespeeld hopen we dat de leden elkaar op
deze manier een beetje beter leren kennen.

Wie is Firoza Lalmahomed?
Ik ben denk ik lid vanaf 2011, maar weet het niet
zeker. Via een vriendin heb ik Orbiton leren kennen.
- Wat is jouw favoriete vakantieland?
Ik heb niet echt een favoriete vakantieland. Italië,
Spanje en Engeland zijn landen waar ik graag naartoe
ga en ze staan voor volgend jaar weer op mijn lijstje.
- Welke taal zou je willen leren?
Ik zou graag Spaans willen leren. Ik heb het altijd al een mooie taal gevonden en ben
er sinds kort mee bezig.
- Wat is volgens jou de beste uitvinding?
De beste uitvinding is de wasmachine. Als klein kind kan ik me nog herinneren dat mijn
moeder kleren waste met de hand in een teil op een houten wasbord.Ook hadden we
thuis een wasmachine met een aparte wringer. Lang leve de techniek! Wat een
tijdswinst.
- Wat is jouw favoriete seizoen?
Mijn favoriete seizoen is de lente. In de lente bloeit de natuur weer op. De zon schijnt
steeds meer en de dagen worden langer. Ik wordt dan ook actiever en geniet veel meer
van het leven om me heen.
- Waar ben je het meest trots op?
Het meest trots ben ik op mijn vier kinderen en sinds dit jaar ook op mijn kleinzoon.
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Fotoalbum seizoen 2017/2018:
https://myalbum.com/album/IADUJw3Kr5kK
Fotoalbum seizoen 2016/2017:
https://myalbum.com/album/BYTEqlY0QW5H
Fotoalbum seizoen 2015/2016:
https://myalbum.com/album/qL4IfDdtzpGU

“Don’t ask what
ORBITON can do for
you, but ask what
you can do for
ORBITON”

Het bestuur is nog op zoek naar:
- Een voorzitter
- Een jeugdcontactpersoon
Interesse of meer informatie?
Laat het ons weten via
bestuur@orbiton.nl

Veren shuttles kopen

De nieuwe shuttles, Victor Service, zijn te koop
bij Erwin Bemelmans voor €22,20
Er zijn ook nog een aantal kokers te koop
van het “oude merk”, Yonex Aerosensa 10,
voor €17,00 (shuttles@orbiton.nl)
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Ook via Facebook kun je Orbiton volgen en berichten delen om
nog meer mensen enthousiast te maken voor badminton en
onze club.
https://www.facebook.com/bcorbiton

Beste leden van Orbiton,
Iedere maand zet ik met veel plezier de nieuwsbrief in elkaar. Ik zoek
informatie op die belangrijk is, maak regelmatig foto’s en zorg
bijvoorbeeld voor de rubriek “Wie is wie?”. Heb je ook iets leuks om
te melden of heb je foto’s gemaakt die ik kan gebruiken, stuur dit dan
door naar nieuws@orbiton.nl
Zo kunnen we er samen een mooie nieuwsbrief van maken.
Lees goed de nieuwsbrief voor belangrijke data. De nieuwe website komt later in de
lucht dan gepland, waarschijnlijk rond 1 maart.
Groetjes, Iris

September

November

Oktober

December

Fijne dagen allemaal, tot ziens in januari.
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