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Beste vrienden van Bc Bladel, 
 
Het is haast niet te geloven maar het 40e basket-
balseizoen van Bc Bladel loopt alweer op zijn ein-
de en dit kunnen we natuurlijk niet onopgemerkt 
aan ons voorbij laten gaan. 
Het jubileumseizoen zal dan ook op gepaste wijze 
afgesloten worden en daarbij stellen we jou aan-
wezigheid natuurlijk erg op prijs om de gezellig-
heid en feestgedruis tot hoge hoogte te bren-
gen. 

Deze heugelijke dag zal aanvangen met de wed-
strijd van het Heren Vaandelteam -de Vanderheij-
den Allstars- tegen de Barons uit Breda, waarbij door 
Bladel gespeeld wordt voor een (gedeelde) 2e plek! 
Vervolgens zal om 20.00 uur het Eindfeest aanvan-
gen tot in de late uurtjes.. 
 
Welke datum moet je hiervoor in je agenda vastleg-
gen: Zaterdag 19 mei 2012 
Met om 18.00uur de wedstrijd: Bc Bladel Heren Senio-
ren 1 - Glaslijn/Barons Heren Senioren 3 
Om 20.00uur: aanvang Eindfeest. Vanaf 20.00uur 
voor 15 Euro p.p. onbeperkt bier, fris en wijn 
Thema: Na 40 jaar oefenen eindelijk naar Olympi-
sche Spelen!  
Locatie: Sportcafe Bladel, sporthal 't Spanter 
 
Deze schappelijke prijs van 15 Euro p.p. voor bier, fris 
en wijn kan op de avond zelf voldaan worden 
(bandjes+noteren naam) bij gastheer en nieuwe uit-
bater van Sportcafe Bladel; Wil Wouters (hulde voor 
die man!) Laat even weten op dit e-mailadres of je 
wel/al dan niet aanwezig bent, en hoeveel vrienden, 
familieleden, bekenden, fans, partners en andere 
gezellige mensen je meebrengt zodat er voldoende 
bevoorrading is betreft natjes, droogjes en personeel 

 

op deze topavond!  
 
Met feestelijke groet, 
 
Jorg Melis 
 
Misbruik met betrekking tot de band-
jes, in welke vorm dan ook, is als van-
zelfsprekend uit den boze. Alcohol on-
der 16 jaar is niet toegestaan. 
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