
 
Amelandvaarders op jacht naar plastic 

Zo zijn ze dan ook wel weer die 
Amelandvaarders. Oprapen die 
troep op de wadden. Zaterdag 12 
januari gaan ze weer naar de 
Eemshaven. Vanavond worden de 
afspraken gemaakt over vervoer 
heen en terug.  

Vorige week zaterdag lukte het niet 
om Schiermonnikoog te bereiken. 
De gratis bussen konden het niet 
aan. Die reden in één ruk vanaf Stad 
naar de kust. Tjokvol met een 
dampende meute dichtopeenge-
hoopt in gewatteerde of winddichte 
kledij. Bij de haltes onderweg teleur-
gestelde plasticrapers in spé achter-

latend. Velen waren geraakt door de journaalbeelden. Ze wilden allemaal een helpende 
hand bieden. Duizenden hielpen mee het afgelopen weekend. De stranden waren na 
een paar dagen weer redelijk schoon. Maar de berging van de containers duurt nog 
maanden en na elke vloed spoelt een nieuwe lading aan. Vandaar dat de echte 
liefhebbers van ons werelderfgoed deze week meermaals bij de Eemshaven in actie 
kwamen. Morgen weer. Sluit je aan. 
 
Kardinge viert feest met quiz voor sportclubs 

In 2019 bestaat Sportcentrum Kardinge 25 jaar. Dit jubileum wort op zaterdag 9 februari 
gevierd met verschillende sportieve activiteiten.  

Eén van de activiteiten is een curlingquiz voor Groningse sportclubs. Er is plek voor 8 
teams van 4 personen. De prijs die gewonnen kan worden is een huurtegoed voor de 
club van 500 euro. Willen wij als vereniging meedoen en kans maken op deze prijs? Dan 
moeten we snel een team opgeven. Wie heeft hier zin in? 

Uitslag Kersttoernooi 

Het traditionele kersttoernooi voor de leden van BCL hebben we weer gehouden op de 
laatste vrijdag voor de Kerst. De deelnemers werden op sterkte ingedeeld. Dat leverde 
drie poules op van 8 spelers per poule.  

De winnaars waren bij de 
dames: Tessa, Wilma en 
Marina. Bij de heren waren 
dat: Edwin, Jack en Harm. 
De aanmoedigingsprijs ging 
naar één van onze nieuwe 
leden: Marja.  

We hadden 24 deelnemers 
en 2 invallers. Zij hebben ge-
streden om het Kerstkampi-
oenschap. Bij de dames 

kwam Tessa als winnaar uit de bus en bij de heren twee winnaars. Jack en Edwin had-
den beiden een gelijke eindstand, zowel in punten als in saldo. Op onze site vind je de 
standen. De foto's vind je in de fotogalerij. 
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Het kan nog alle kanten op …. 

De competitieteams doen goed hun best. Het kan nog alle kanten op. Beide teams heb-
ben nog drie wedstrijden te gaan.  

Team 1 staat op plaats drie en team 2 op plaats twee. Het eerste team speelt thuis (De 
Brug) op 20/01 en uit op 27/01 (Amor) en op 09/02 (Zuidhorn). Een hoge eindrangschik-
king moet kunnen. Maar het kampioenschap …; dat zal erg lastig worden.  

Het tweede team speelt thuis (De Brug) op 13/01 en 20/01 en uit op 10/02 (Pekela). 
Deze laatste wedstrijd lijkt de beslissingswedstrijd te worden in deze poule. Dit team 
heeft de kans op het kampioenschap dan in eigen hand. Moeten ze eerst beide andere 
wedstrijden met overmacht winnen. 
 
De voorjaarstoernooien 

 
23 februari. Dubbeltoernooi Appelscha. Informatie en opgave: Steegdentoernooi 
3 maart. Dubbel en mixtoernooi Hoogezand. Zie verder: Veteranen-toernooi-2019 
10 maart. Mixtoernooi Peize. Zie verder: 18e Mixtoernooi Peize 
 
Amelandweekend: 30 augustus t/m 1 september 2019 
Leg vast in je agenda en geef je nu al op: WhatsApp 0643754553 
Email edwin.van.den.berg19@gmail.com 
 

 
Verzendlijst  Secretariaat 

De Nieuwsbrief zenden we 
naar de huidige en vroegere 
deelnemers van onze activitei-
ten.  
 
Wil je van de lijst af?  
Klik dan op afmelden om ons 
dit te laten weten. 
 
Privacyverklaring BCL 
 

 BCL 
Badminton Club Lewenborg 
 
WhatsApp / Tel. 
0640614070 
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www.bclewenborg.nl 
 
Mail 
secretariaat@bclewenborg.nl 
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