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Van de voorzitter
Wat een heerlijk gevoel, vrijwel alle corona beperkingen zijn voorbij!
We kunnen weer helemaal los met spelen, dubbelen, gezelligheid in de kantine !
We hebben extra inhuur gedaan in de verschillende hallen, zie hieronder voor de data
van de laatste speeldagen. De allerlaatste speeldag van dit seizoen is vrijdag 16 juli.
We nodigen dan iedereen uit om te komen spelen; en na afloop een gezellig drankje te
doen. Met wat hapjes van de club!
Let op: we zoeken een nieuwe penningmeester voor de club. Het moge duidelijk zijn dat
zonder penningmeester de club niet kan bestaan. Duidelijker kan ik het niet zeggen. Plus
dat we nog op zoek zijn naar een algemeen bestuurslid zoals eerder vermeld. En lid zijn
van bestuur zijn is ook gewoon leuk!
Voor de vakantiegangers nu of later: een hele mooie en relaxte vakantie gewenst !!
We kijken uit naar een nieuw, hopelijk Corona vrij seizoen!
Alle leden bedankt !
Frank

Penningmeester vacature

Orbiton is op zoek naar iemand die vanaf volgend seizoen de taken
van onze penningmeester wil overnemen. Vanwege een verhuizing
naar buiten de regio ziet Casimir Maassen, onze huidige
penningmeester, zich helaas genoodzaakt te stoppen.
Casimir wil komend jaar graag gebruiken om de nieuwe
penningmeester in te werken.
De penningmeester is onderdeel van het bestuur en vergadert eens
in de zes weken met de andere leden.
De penningmeester wordt ondersteunt door Peter van Beem.
Dit betekent dat in de praktijk de taken goed verdeeld kunnen
worden. Hoe mooi is het om mee te kunnen denken over het reilen
en zeilen van onze badmintonvereniging.
Heb je interesse of misschien eerst nog wat vragen?
Laat het ons weten via bestuur@orbiton.nl
of bel Frank 0628933293
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Agenda
Maandag 5 juli
Sluiting seizoen
Zaterdag 10 juli
Dinsdag 13 juli
Donderdag 15 juli
Vrijdag 16 juli
Start seizoen
Dinsdag 24 augustus
Donderdag 2 september
Vrijdag 3 september
Zaterdag 4 september
Dinsdag 7 september

Bestuursvergadering 20.00 uur
De Fluit Jeugd
De Kastelenring/De Fluit
Essesteijn
Essesteijn
De Fluit 20.00 - 22.00 uur
Essesteijn 20.00 - 21.30 uur
Essesteijn 20.00 - 22.00 uur
Jeugd De Fluit 10.00 - 11.30 uur
Kastelenring 10.30 - 12.00 uur

Weten jullie nog?

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

Ga je verhuizen?
Heb je een nieuw telefoonnummer
of emailadres?
Geef het door aan
ledenadministratie@orbiton.nl
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In de rubriek “de pen”, schrijft een lid van Orbiton een stukje, verhaaltje,
verslag of ??? en geeft de pen dan door aan een ander lid. Fred Dümpel
kreeg de pen van Lynda Ong en heeft het onderstaand verhaal
geschreven. Hij heeft de pen weer doorgegeven. Aan wie? Dat lees je op
het eind van zijn bijdrage.

Hallo luitjes,
Met dank (!) aan Lynda Ong voor het doorgeven van 'de pen'.
Tja, waar zal ik het over hebben?
Allereerst maar iets over 'onze' badmintonsport. Ik ben sinds 1985 actief (en ook fanatiek)
bezig met badminton, eerst bij Leyton en nu bij BC Orbiton. Ik maakte meteen een geweldige
entree in deze sport, want in dat jaar werden wij (Sylvia Looman, Edith Vrijmoed, Ben
Wensveen, mijn broer John en ik) kampioen in onze poule.
Tien jaar later (1995 t/m 1998) beleefde ik eveneens onvergetelijke jaren, toen John en ik met
onze moeder en haar tweelingzus (ze waren toen 70 jaar oud!!!) competitie hebben gespeeld.
We hebben het nog regelmatig met elkaar over deze leuke periode.
Van mijn moeder heb ik de traditie overgenomen om na afloop van elke competitiewedstrijd
Indische koekjes met onze tegenstanders in de kantine te delen. Als wij tegenstanders van
vroeger tegen komen, dan zijn ze mijn spel en mijn naam allang vergeten, maar de 'Wingko
Babat' (ronde kokoskoekjes) kunnen ze zich nog allemaal goed herinneren.
In het komende competitiejaar hoop ik met Angeline, Linda, Jeff en Frank weer een
spannende en sportieve tijd tegemoet te gaan.
Nadat ik in 2015 gestopt ben met werken, ben ik op de dinsdagochtend gaan badmintonnen
en dat is mij prima bevallen. Wat een gezellige groep: lekkere partijen en heel veel interesses
en aanknopingspunten om na afloop van de partijen met elkaar te delen.
Corona gooide roet in het badmintonnen, maar dankzij Ben Denekamp hebben we een
aantal dinsdagochtenden sportief doorgebracht door met liefhebbers van deze groep te
gaan wandelen/fietsen. Van stadsmens ben ik een natuurmens geworden. Op een gegeven
moment miste ik de badmintonsport niet eens meer!!! En.....Het bleef niet alleen bij
wandelen en fietsen, want we zijn ook een keer met een groepje naar de film geweest.
Ik hoop nog heel lang van onze sport en van de dinsdagochtendgroep te mogen genieten.
Blijf gezond en alvast een hele fijne zomervakantie.
Groetjes, Fred Dümpel.
Tot slot: Ik geef 'de pen' door aan Angeline Lentz.

Nieuwsbrief BC Orbiton Juli 2021 www.orbiton.nl nieuwsbrief@orbiton.nl

