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Kubbalicious
Ons enige echte Kubb-toernooi vindt plaats op 30
juni. Beginnen doen we met een overdosis ge-Kubb
om 14u, eindigen doen we met een heuse BBQ.
Drankjes zijn inbegrepen. Inschrijven is de
boodschap door te mailen naar
secretariaat@iepersebc.be en door te storten op
BE72 1030 1240 1116. Inschrijven kan tot 15 juni.
Qua prijzen zal het gaan om €25,- per persoon. Ben
je jonger dan 14? Dan kost dit overheerlijke gebeuren
je slechts €15,-. Vegetariërs geven best een seintje
voordien!
The place to be: De Oude Kaasmakerij in Passendale.

Changement d’équipe
Twee van onze badmintonkameraden verlaten het
bestuur. Uiteraard is het met pijn in het hart dat we
op dit vlak afscheid nemen van Sam en van Bert.
Sowieso nogmaals bedankt voor de jaren dienst!
Elk einde is een nieuw begin, dus meteen
verwelkomen we Nick Provoost bij het bestuur! Hij zal
zich voornamelijk concentreren op de jeugdwerking.

Dubbeltoernooi
Dinsdag 26 juni is het weer van dat! Binnen de club
strijden we dan weer voor winst in korte
dubbelmatches met afwisselende partners. U komt
toch ook?

Zomeruurregeling
Vanaf 1 juli start er weer een ‘rehab’-periode voor
onze trouwe spelers op dinsdagavond. Uiteraard
badmintonnen we nog steeds verder op donderdag
tussen 20u en 22u en op zondag tussen 10u en 12u.
Vanaf 21 augustus kunnen we de dinsdagavond
terug aan de slag!

Laatste jeugdtraining
Een intern toernooi zal deze laatste jeugdtraining van
het seizoen opleuken op 19 mei. Ouders zijn van
harte welkom om om 11u45 te genieten van een
hapje en een drankje tijdens de prijsuitreiking!

Belangrijke data
19 mei 2018: Laatste jeugdtraining en
prijsuitreiking
26 juni 2018: Dubbeltoernooi
30 juni 2018: Kubbalicious Kubb-toernooi
en BBQ
22 september 2018: Oudermoment
20-21 oktober 2018: International In
Flanders Fields Tournament

“If we dare to win,
we should also
dare to lose.”
- LEE CHONG WEI
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