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   Nieuwsbrief 

         Januari 2019 

  

 

 

 

Belangrijke data: 

Dinsdag 1 januari 2019 
Donderdag 3 januari 
Vrijdag 4 januari 
Maandag 7 januari 
Vrijdag 11 januari 
 
Zaterdag 12 januari 
Dinsdag 15 januari 
Vrijdag 25 januari 
Zaterdag 26 januari 

Zaal gesloten 
Geen badminton 
Oliebollen Introductie toernooitje 20.00 – 22.00 uur 
Bestuursvergadering 20.00 uur 
Thuiswedstrijd team 1 en 3 Essesteijn 20.00 – 23.00 uur 
Thuiswedstrijd recreanten team 2 
Thuiswedstrijd team 2, 4 en 5 De Fluit 10.00 – 13.00 uur 
Deadline kopy februari: nieuwsbrief@orbiton.nl 
Thuiswedstrijd team 1 en 3 Essesteijn 20.00 – 23.00 uur 
Thuiswedstrijd team 2, 4 en 5 De Fluit 10.00 – 13.00 uur 
 

 

 

Lieve Leden ,  
Jong of oud, recreant of competitie speler, 
nieuwe leden of al heel lang lid leden,  
wij wensen iedereen een spetterend , gezond  
en sportief 2019 !! 
We beginnen het jaar met een knallend 
oliebollentoernooitje, waarbij introducees meer 
dan welkom zijn ! Zie ook verder in deze 
nieuwsbrief en de nieuwsflits. 
  
Voor 2019 hopen we uiteraard op veel plezier 
op de baan. Vergeet niet dat iedereen ook 
welkom is om een keertje op een andere avond 
te komen spelen, dan de vaste speel avond. 
Speel je weer eens met andere tegenstanders! 
Laat ons gerust weten wat er anders of beter 
kan in het nieuwe jaar, 
 
Met veel groet, bestuur Orbiton  
Ralf, Iris, Vincent, Ben, Björn en Frank 

 

 

http://www.orbiton.nl/
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Oliebollen toernooi:  
Op 4 januari 2019 hebben wij ons Oliebollen 

toernooi met introducee. Vanaf 20.00 uur willen 

wij starten met het spelen van de partijen. 

Het toernooi duurt ongeveer tot een uurtje of 

22:00 uur / 22:30 uur. 

Hoe kan ik me inschrijven? 

Door je om 19.45 uur te melden op de dag zelf 

met je introducee. Een introducee meenemen is 

natuurlijk niet “verplicht”, maar uiteraard wel superleuk. 

Waar? 

Sporthal Essesteijn. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankt! 
Een leuke attentie van de gemeente 
voor vrijwilligers. Via een mailtje kon  
je jezelf opgeven en in december  
een heerlijke kerstkrans ophalen bij  
de bakker in Leidsenhage. 
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Standen najaarscompetitie                   

Team 1     2e plaats     55 punten 
Team 2    6e plaats     38 punten 
Team 3     4e plaats     34 punten 
Team 4     3e plaats     38 punten 
Team 5     4e plaats     31 punten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoalbum:  
Seizoen 2018/2019                                                               

 

 

            

 
PENNINGMEESTER PER 1 AUGUSTUS 2019 
Voor meer informatie kun je terecht bij het bestuur: 
Frank, Iris, Ralf, Ben, Björn of Vincent 
 

Standen recreantencompetitie: 

Team 1   1e plaats     19 punten 

Team 2   5e plaats       1 punt 

Team 3   3e plaats     10 punten 

http://www.orbiton.nl/
https://myalbum.com/album/Bowp4sPVWL8B

