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Na lange pauze weer een nieuwsbrief
Het maandelijks verzenden van de nieuwsbrief heeft een knauw gekregen. Je hebt het
gemerkt. Je kreeg vanaf juni dit jaar geen nieuwsbrief meer. In mei was de laatste. We
moesten even pas op de plaats maken en onze prioriteiten aanpassen. Dit betekende
niet dat je geen informatie kreeg. Als we ergens over wilden berichten stuurden we een
kort mailtje rond.
Het ziet er nu naar uit dat we de nieuwsbrief-traditie in ere kunnen herstellen. Zeker in
tijden van Corona als we te maken hebben met gesloten sporthallen willen we met regelmaat van ons laten horen. Ook als er eigenlijk niet zoveel valt te vertellen. Zo proberen we toch de band met onze spelers overeind te houden.
Zondag 19 december toch nog spelen!
Het is ons gelukt om nog een paar uurtjes in de sporthal te gaan spelen. Op zondag 19
september van half twaalf tot half twee hebben we zaalruimte gekregen. Kunnen we kort
voor de kerstvakantie toch nog een keer ons favoriete spelletje beoefenen. Denk aan de
CoronaCheckApp en overige regels die voor het sporten gelden. Meer informatie over
de veiligheidsregels vind je op de site van de Rijksoverheid.
Het belooft een gezellige dag te worden. De kantine is open. In de BCL-groepsapp (ja,
ja, die hebben we ook; als je daarin opgenomen wilt worden stuur je een verzoekje naar
de beheerder: Edwin van den Berg 0643754553) wordt al gesproken over ‘Mooi op
lunchtijd, broodjes kroket na afloop’, over ‘een soort oudejaarsreceptie’ en ‘extra hapjes
organiseren?’
Escape Room op vrijdagavond 17 december
Tanja organiseert een online-spelletjesavond via Microsoft Teams. Dit bericht is al rondgezonden naar onze spelers. Vandaag is het de laatste dag dat je jezelf nog aan kunt
melden. Zie verder haar berichtje hieronder.
Escape room online
Beste badmintonvrienden
Ik heb al een tijdje zitten denken aan een spelletjesavond online,
gezien de coronatijd. Nu heb ik heel veilig een escaperoom opdracht gemaakt, die online plaats zal vinden. Toch een spelletjesavond, maar wel een enkel spelletje. Duurt wel minstens 1 uur,
maar zal waarschijnlijk langer duren.
Elke team heeft drie of vier spelers nodig.
Het gaat erom dat elk team de escape zo snel mogelijk oplost.
Elk team kan hints vragen, maar dat levert straftijd op. Per deel
moet het team de code doorgeven aan de scheids, via het mobiel
of de chat in teams, die dan aangeeft of de code juist is. Is hij
juist, dan mogen ze naar het volgende deel. Er zijn drie delen.
Gaat al door als er drie of vier deelnemers zijn.
Ik ga hem op vrijdagavond 17 december organiseren, omdat badminton er nu niet in zit.
Alles wordt online gedaan. Je hebt dus een computer nodig en moet in het bezit zijn van
Microsoft Teams op je computer. Ook is het handig om pen, papier een borreltje en wat
knabbels bij de hand te hebben. Geef je snel op bij tanja.teriele@planet.nl. De aanmelding sluit op vrijdag 10 december, dit in verband met kopieerwerk en opsturen van materiaal. Geef ook je emailadres door. Hopelijk tot dan. Tanja te Riele.
Dus geef je vandaag nog snel op voor de Escape Room. Heb je toch een gezellige
vrijdagavond op 17 december.

Ondanks Corona ….
In 2021 heeft het virus ons behoorlijk gehinderd. Het begon met de langdurige winter
lockdown in december 2020. Nog aangescherpt met een avondklok in januari 2021.
Deze onzalige periode liep door tot in april. Pas toen kwamen de eerste versoepelingen.
En halverwege mei van dit jaar werd het binnensporten gelukkig weer mogelijk. Vanaf
dat moment zijn we onafgebroken aan het badmintonnen geweest. In Lewenborg en Ten
Boer in voorjaar en begin zomer. In Kardinge en op Ameland in de zomer. En eind zomer
en in de herfst weer in Lewenborg. Zo konden we ondanks Corona nog twee-derde van
de geplande badmintonuren realiseren. Tot…, de avondlockdown het spelen onlangs
minder mogelijk maakte. Hopelijk zorgt de boosterprik ervoor dat de periode met belemmeringen korter duurt dan het maandenlange traject dat de vorige lockdown bestreek.
Als vereniging zijn we er nog redelijk genadig vanaf gekomen. In het vorige seizoen (elk
seizoen loopt bij ons van september tot september) konden we maar zes nieuwe spelers
verwelkomen terwijl aan het eind van het seizoen veertien spelers verdwenen. Daar staat
gelukkig weer een forse aanwas tegenover. Na de zomer hebben we al achttien nieuwe
spelers erbij. Dat zijn, zoals bij ons gebruikelijk, vooral spelers die nog in hun proefperiode zitten. Maar een deel daarvan is al lid. We zitten nu op 58 leden en 17 spelers in
hun proefperiode of met een strippenkaart. Daarmee hebben we op dit moment het
hoogste aantal leden van de afgelopen jaren. Eigenlijk van deze 21e eeuw.
En dat in tijden van Corona. Waar vooral de binnensport onder druk staat. Bij diverse
verenigingen zien we het aantal sporters teruglopen. Zo vernamen we van Sport050
(gemeentelijk sportloket dat sportverenigingen faciliteert) dat volgens een bliksemenquête bij een derde deel van de clubs in Groningen sporters hun lidmaatschap opzeggen
vanwege Corona. We hopen dat het bij ons zo’n vaart niet zal lopen. Al heeft het virus
ook bij ons wel degelijk toegeslagen. Van diverse spelers vernamen we dat ze niet kwamen omdat zij en hun gezin ergens het virus hadden opgelopen. Gelukkig zijn zij inmiddels hersteld en heeft geen van hen het lidmaatschap opgezegd. We nemen het virus
en de overheidsmaatregelen serieus. Organiseren de toegangscontrole, attenderen elkaar op afstand houden en verantwoord gedrag. Dat helpt allemaal mee om onze badmintonverenging overeind te houden en zoveel mogelijk spelen mogelijk te maken.

Zomerbadminton in Kardinge

Rond 15 december hebben we meer informatie over badminton spelen in tijden van Corona. Dan is er weer een persconferentie achter de rug.
Afzender Badmintonclub Lewenborg (BCL)
WhatsApp/ Tel. 0640614070
Website www.bclewenborg.nl
Mail secretariaat@bclewenborg.nl
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De Nieuwsbrief zenden we naar onze huidige en vroegere
spelers. Wil je van de lijst af?
Klik dan op afmelden om ons dit te laten weten.
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