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IN MEMORIAM THEO VELTHUIZEN
Op 27 december 2017 is onze voorzitter, Theo Velthuizen, op
een veel te jonge leeftijd van 66 jaar overleden. Theo was al
geruime tijd ziek en heeft hier lang tegen gevochten, maar
heeft het gevecht uiteindelijk verloren.
Met zijn positiviteit en gedrevenheid heeft hij veel voor BC
Drunen betekend, vooral in de bijna 17 jaar dat hij de
voorzittershamer hanteerde. Ook tijdens zijn ziekte bleef Theo
zich nog volop inzetten voor onze vereniging. Wij zijn Theo
daar erg dankbaar voor.
Wij zullen Theo herinneren als een warme man die altijd
geïnteresseerd was in anderen en zich onvoorwaardelijk
inzette voor de mensen in zijn omgeving. Wij wensen zijn
vrouw Lia, zijn drie kinderen Judith, Rob en Theo, en zijn
kleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken van dit
verlies.
Recreanten competitie
Team 1
Nieuwe tegenstander, nieuwe kansen. Zo maar wat uitspraken van de mensen uit Bavel
en ons eigen team: ‘Wat zal ik er van zeggen. Een zeer warme strijd. Pfff heel warm’.
‘De shuttles gingen zo hard. Sommigen durfden niet meer te slaan’. ‘Maar we hadden een
toeschouwer; pure luxe! ‘En de eindstand: 3-5. Na de 8-0 van vorige keer kunnen we
stellen dat we de weg naar boven weer hebben gevonden!’
We speelden onze laatste wedstrijd van 2017 op 18 december tegen Goirle 1. En ja,
alweer waren zij sterker. Natuurlijk willen we graag meer winnen en ook eens een keer
een hele wedstrijd. Tot nu hebben de flitsende acties van Marc, de katachtige reflexen
van Alex, het eeuwig durend uithoudingsvermogen van Jolanda en de loopsnelheid van
Anja ons 6 punten opgeleverd uit 4 wedstrijden. Toch spelen we ook leuke en spannende
partijen. En wat ook heel belangrijk is:als een van ons een keer niet kan,krijgen we
enthousiaste hulp van Ien en Luc uit het andere recreanten team. We gaan opgewekt op
weg naar de eerste wedstrijd in het nieuwe jaar! En tussendoor nog wat oefenen.

Gezelligheidstoernooi groot succes
Op donderdag 18 januari vond het tweede gezelligheidstoernooi plaats, waarbij
competitiespelers en recreanten het tegen elkaar opnemen. Evenals vorig jaar was het
weer een geslaagd toernooi, waarbij de
gezelligheid voorop stond. Van elke
speelavond/speelgroep waren er wel leden
aanwezig, wat uiteindelijk zorgde voor de
grote opkomst van ongeveer 30 leden.
Iedereen heeft op de avond 4 of 5 partijen
van 10 minuten gespeeld, steeds tegen
andere tegenstanders en met een andere
dubbel- of mixpartner. Later op de avond
werden onder het genot van een drankje de 2
winnaars bekend gemaakt. Amy en Fred.
waren dit keer de winnaars en gingen er met
de prijzen vandoor.

Vernieuwing verwarming in sporthal de Venne
De coördinator binnensportaccommodaties van de gemeente Heusden
heeft ons medegedeeld dat in de week van 12 tot en met 16 februari
de verwarming van onze sporthal de Venne vernieuwd wordt.
Concreet houdt dit in dat er wel gebadmintond kan worden, maar dat
de zaal in die periode tijdelijk koud(er) is en dat er niet gedoucht kan
worden. Het is een tijdelijke situatie wat hopelijk een langdurend
probleem oplost.

