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Nog een maandje basketballen en het seizoen zit er weer op. Op 9 mei wordt er nog een klein 
thuisprogramma gespeeld: 
 

Tijd Zaterdag 9 mei 2009 

1400 BC Bladel H0 1 - OBC H0 1 

1400 BC Bladel J6 2 - Almonte J6 4 

1530 BC Bladel J4 1 - Quo Vadis VGH J4 2 

1530 BC Bladel X2 1 - Almonte X2 2 

1700 BC Bladel  HS 2 - Aalst-Waalre HS 2 

1700 BC Bladel M4 1 - Aeternitas M4 1 
 
En de laatste wedstrijd van BC Bladel van dit seizoen wordt gespeeld door de jongens van U20.  
Het is een thuiswedstrijd op 23 mei: 
 

Tijd Zaterdag 23 mei 2009 
1100 BC Bladel H0 1 - Fast 4ward H0 1 

 

 
Eindeseizoensfeest 
 
Natuurlijk wordt ook dit seizoen weer feestend afgesloten met een eindfeest. De uitnodiging: 
 

 

Dag basketballiefhebbers en feestgangers, 

 

een succesvol seizoen loopt weer ten einde en dit kan natuurlijk niet onopgemerkt aan ons voorbij 

gaan. Daarom organiseert Basketbalclub Bladel wederom een grandioos eindfeest 

en wel op: 

 

Zaterdag 16 mei 2009 
 

Locatie is café 

~In de Gouwe Geit~ 
te Bladel 

(Sniederslaan 6) 

 

Vanaf 20.00uur zal het feest losbarsten en zien wij jou invulling van het thema 

MULTICULTUREEL 
tegemoet. 

Dus neem je bak nasi mee, trek je Tibetaanse pij aan of oefen nog even snel je Mexicaanse accent, 

want misschien val jij dan wel in de prijzen voor meest originele invulling van het thema! 

 

Verder zullen de ‘diverse awards’ uitgereikt worden (zoals in de échte NBA) en zal de tap rond de 

klok van 2-en zijn laatste druppels schenken. 

 

Dus komt dat zien! Zodat we met zijn allen kunnen proosten op kampioenschappen en andere 

bennoemenswaardige gebeurtenissen. 

 

Tot zaterdag 16 mei, 

De Feestcommissie 

 



Jeugdkamp 
 
Voor de jongere basketballers organiseert BC Bladel weer een jeugdkamp, dit jaar met het thema  
 

Ninja’s vs. Piraten 
 
De mannen en vrouwen van de organisatie zijn alweer flink in de weer geweest om een spetterend 
programma samen te stellen, dus het belooft weer een groot feest te worden.  
 
 
Nog even een oproepje aan de jeugdleden: 
 
Niet vergeten; Voor 11 mei inschrijven Jeugdkamp!!! 
De afgelopen twee weken zijn de inschrijfformulieren voor het ‘Ninja vs. Piraten’ jeugdkamp 
uitgedeeld aan alle jeugdleden. Mocht je het formulier kwijt zijn of nog niet hebben dan kun je het 
eventueel ook nog van de site halen. Vergeet niet op tijd in te schrijven want het gaat weer een 
spetterend spektakel worden! Inschrijvingen kun je, samen met het inschrijfbedrag, inleveren bij Ruud 
van Avendonk of Coen van der Heijden. De geheime locatie staat geboekt voor het weekend van 5, 6 
en 7 juni en als je een ouder hebt die wil rijden (vrijdag avond of zondag vroeg op de middag) dan 
wordt dat natuurlijk ontzettend gewaardeerd.  
 
 
 

 


