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Beste leden,
Afgelopen weken is het goed druk geweest op
een aantal avonden, des temeer de competitie
weer is gestart.
Tevens leven we nog steeds met een virus dat
rondzwerft, met de bekende risico's.
We zijn als vereniging , lees alle leden , met
elkaar verantwoordelijk voor de bekende
maatregelen om de risico's te minimaliseren.
Hierbij benadrukken we dan nogmaals dat het
cruciaal is om de 1.5 meter buiten de baan te
behouden en ten alle tijden de handen te
desinfecteren of te wassen.
Aangezien het vrij druk is en soms
bovenstaande niet altijd wordt nageleefd, de
volgende vraag aan alle leden:

Belangrijke data:
Maandag 5 oktober
Dinsdag 13 oktober
Vrijdag 15 oktober
Zat. 24 oktober
Do. dag 29 oktober

Vrijdag 30 oktober

Bestuursvergadering 20.00 uur
19.30 uur Algemene Leden Vergadering in De Fluit Uitgesteld.
Deadline kopy nieuwsbrief november naar nieuws@orbiton.nl
Geen badminton
Najaarscompetitie 20.00 – 23.00 uur Essesteijn
BC Orbiton 1 – BV Onder Ons 6
BC Orbiton 3 – BC Asterix 9
BC Orbiton 5 – BC Hillegom 11
Najaarscompetitie 20.00 – 23.00 uur Essesteijn
BC Orbiton 2 – Gouweslag 3
BC Orbiton 4 – Gouweslag 4
BC Orbiton 6 – Gouweslag 5
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Ga je verhuizen?
Heb je een nieuw telefoonnummer
of emailadres?
Geef het door aan
ledenadministratie@orbiton.nl

Wil je je lidmaatschap bij
BC Orbiton opzeggen?
Dit kan uiterlijk tot 1 juni,
doormiddel van een mail te
sturen naar
ledenadministratie@orbiton.nl

Grote Clubactie
De grote club loten actie is weer gestart en de jeugdleden gaan op pad met de boekjes
om te proberen zo veel mogelijk loten te verkopen. Zoals bekend komt een groot
gedeelte van de opbrengst onze club ten goede en uiteraard zijn er weer mooie prijzen
te winnen.
Op de speellokaties liggen ook lotenboekjes waarin iedereen zijn naam en aantal loten
kan noteren, ook het invullen van je banknummer is noodzakelijk, waarna alles
automatisch gaat.
Nieuw is, dat je vanaf het boekje een QR-code kunt scannen, die je naar de site van de
Grote Clubactie brengt, waar je online je loten kunt bestellen.
Ook kun je gewoon naar de site https://lot.clubactie.nl/lotkopen/ gaan om loten te
kopen. Pas hierbij op, dat je in het keuzemenu voor Orbiton Leidschendam kiest anders
gaat de opbrengst naar een andere club.
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Vorig seizoen zijn we begonnen met de rubriek “de pen”,
waarin iemand een stukje, verhaaltje, verslag of ???
schrijft en dan de pen doorgeeft aan een ander lid.
Jan ten Cate kreeg de pen van Arend Pel en heeft het
onderstaand verhaal geschreven. Hij heeft de pen weer
doorgegeven. Aan wie? Dat lees je op het eind van zijn
bijdrage.
Ik ben Jan ten Cate. Ik woon in de Haagse wijk Mariahoeve met Alma en
Wolfje. Die laatste is een ruwharige Jack Russell die tegen mijn zin, maar
uiteindelijk wel tot mijn genoegen, is toegevoegd aan ons huishouden.
Naast badminton doe ik een beetje aan hardlopen, een beetje aan
bootcamp, hou ik van uitgaan, ik lees graag en werk ik als
personeelsadviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Ik doe dit werk al meer dan 20 jaar voor verschillende
werkgevers. Hiervoor werkte ik bij een beveiligingsbedrijf, een leverancier
van printers en het Ministerie van Defensie.
Naast het bovenstaande ben ik dierenrechtenactivist. Ik vind dat ieder individu recht heeft op
leven en welzijn. Dat is de reden dat ik geen dierlijke producten gebruik zoals vlees, melk,
eieren, honing, wol, leer of zijde. Ik vind dat we iedereen zoveel mogelijk met rust moeten
laten, ongeacht de soort. Of iemand een mens, een kat of een varken is zou niet uit moeten
maken voor de manier waarop we diegene behandelen. Naast dat het in het belang van de
dieren is dat we ze niet gebruiken en doden is het ook nog eens goed voor de gezondheid en
het klimaat om minder dierlijke producten te gebruiken. Ik kan dus niet wachten tot de
badmintonsport afstapt van die afschuwelijke veren shuttles, je moet er niet over nadenken
hoeveel leed daarachter schuil gaat.
Mijn activisme uit zich op diverse manieren. Dat kan zijn door mee te doen met demonstraties,
door met winkelend publiek in gesprek te gaan over dierenrechten, door een brief naar een
krant te sturen of door aandacht te vragen voor bepaalde zaken op social media. Ook stond ik
op de kieslijst van de Partij voor de Dieren bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Sinds
kort maak ik over dit onderwerp maandelijks een podcast. Dat doe ik voor de organisatie
Animal Rights (www.animalrights.nl).
Ik ben erg blij dat we na de lange pauze door corona weer kunnen spelen. Bewegen is goed,
mensen ontmoeten is goed, lachen is goed. Ik heb jullie gemist! Laten we daarom met zijn
allen scherp blijven op de regels. Want het is geweldig dat we weer mogen sporten, het zou
jammer zijn als een uitbraak onze club op slot zet.
Ik geef de pen door aan Marnix Keer. Ik ben erg benieuwd wat
hij ons zal vertellen.
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