
BC Bladel       oktober 2018 

Wedstrijden  
Er zijn alweer twee thuisprogramma’s geweest. Alle uitslagen van dit seizoen zijn ook te vinden op de website. 

Maar die van afgelopen weekend staan hieronder:  

BC Bladel MSE4 - Yellow Sox MSE 4    41-49  

BC Bladel Dames 1 - TSBV Pendragon Dames 3   68-43  

BC Bladel Heren 2 - BC Kimbria Heren 2    67-49  

BC Bladel Heren 1 - BC Langstraat Shooters heren 1  74-67  

Springfield X12 - BC Bladel X12     36-28  

High Five jongens u18 - BC Bladel jongens u18   47-40  

Houd de website goed in de gaten voor fluit- en tafeltaken!  Nieuws contributie 
De leeftijdscategorie in het info-boekje zijn niet 
juist en zullen worden aangepast. 
Hierdoor kan het zijn dat de betaalde contributie 
eind september niet de juiste is geweest, mis-
schien te laag. Het verschil wordt in de volgende 
incasso ronde in januari verrekend. 

Pubquiz  
Op vrijdag 19 oktober wordt er de eerste BC Bladel 

pubquiz georganiseerd in de sportcafé X-Sport! Rond een 

uurtje of acht zal het beginnen. We vinden het super leuk 

als leden meedoen van alle leeftijden. Want zeg nou zelf, 

het is toch super leuk om je clubgenoten beter te leren 

kennen.  

Wil je graag meedoen, stuur een berichtje naar  

susanvangompel@gmail.com of zeg tegen Susan van 

Gompel dat je graag meedoet. Vergeten aan te melden, 

geen probleem! Loop gewoon binnen en je kunt altijd 

meedoen!  

Tot 19 oktober! 

Groetjes,  

de activiteitencommissie.  

Brainstormbijeenkomst toekomst 

BC Bladel  
In de eerste nieuwsbrief stond een stuk over de eerste  

bijeenkomst wat een groot succes was. Er komt een tweede 

bijeenkomst aan waarbij iedereen weer kan aansluiten! 

Deze is op woensdag 10 oktober, 20.00uur, sportcafé X-

sport. 

 

Algemene Leden  

Vergadering 
De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering staat 
weer voor de deur. Deze zal plaatsvinden op 
donderdag 25 oktober, 20.00uur, sportcafé X-
sport. 

 

Fysiotherapie  

Het nieuwe basketbalbalseizoen is weer van start 
gegaan en helaas kan dat ook gepaard gaan met 
fysieke klachten of blessures. Zoals sommigen 
van jullie al weten, kunnen we ook dit jaar weer 
gebruik maken van het ‘gratis’ sportspreekuur bij 
onze sponsor: ‘Fysiocenter Bladel’. Dit geldt voor 
de jeugd en voor de senioren. Eén van de (sport)
fysiotherapeuten zal dan een screening uitvoe-
ren ten aanzien van de blessure en er wordt 
waar mogelijk een diagnose gesteld. Zo weet je 
meteen waar je aan toe bent en of het verstan-
dig is om door te sporten. 

Voor de voorwaarden van het sportspreekuur, 

zie de website: www.fysiocenterbladel.nl. 

http://www.fysiocenterbladel.nl/

