Beste Zeemeeuwen,
Op zondag 29 januari speelt ons Team 1 tegen TFS'57 2 en ons Team 2 tegen TFS'57 3. Team 1 en Team 2 spelen dus op
hetzelfde tijdstip, in dezelfde hal in Bergen op Zoom (de verste uitwedstrijd voor beide teams), hun laatste competitie
wedstrijd. Door deze unieke combinatie van factoren lijkt het ons leuk om een partybus (zie link onderaan dit bericht voor
een video van de bus) naar deze uitwedstrijd te regelen!
De bus zal zondag 29 januari om uiterlijk 11 uur (10:45 verzamelen) vertrekken vanaf de parkeerplaats naast De
Westlandhal. De wedstrijd van beide teams begint om 12:30 in Bergen op Zoom. De verwachting is dat de bus rond 18:30
weer terug zal zijn in 's Gravenzande.

Wie wil ons op 29 januari komen supporten in Bergen op Zoom en dit unieke feestje met ons mee vieren!? Aan de busreis
zijn de kosten van €15,- per persoon verbonden. Aanmelden kan door middel van een mailtje naar walterjanssen@live.nl.
Ook voor verdere vragen kun je hiernaar mailen. Aanmelden kan tot en met 16 december; vervolgens zullen we kijken of er
genoeg aanmeldingen zijn om het financieel haalbaar te maken.
Groetjes,
Team 1 & Team 2

Beste zeemeeuwen,
We zijn uitgenodigd om GRATIS een TOPWEDSTRIJD op het hoogste ijshockey niveau bij te wonen. Deze wedstrijd wordt
gespeeld op vrijdag 2 december a.s. Tegenstander deze avond zijn de Silverdome Panters uit Zoetermeer. Dus een echte
streekderby, waarin Den Haag nog het één en ander recht te zetten heeft! U/Jij bent overigens niet alleen uitgenodigd,
maar ook uw vrienden, familieleden en/of buren mogen mee!!!

U kunt nu nog GRATIS kaarten aanvragen!!! MAAR...... WEES ER SNEL BIJ. Want OP = OP

Heeft u interesse in het gratis bijwonen van deze wedstrijd stuur dan een mail naar redactie@zeemeeuwen.nl . Zet daarin
duidelijk uw naam en het aantal gewenste kaarten. uw aanvraag betrekking heeft. U kunt tot en met woensdag30
november kaarten aanvragen, echter zolang de voorraad strekt!

Wij hopen u op 2 december a.s. op de Uithof te mogen begroeten!!!
Twijfelt u nog check :https://youtu.be/6IS07JQshtU

Racket actie maand december
Is jouw racket aan vervanging toe of wil je graag eens wat anders proberen?
Bij aanschaf van een nieuw racket ontvang je in de maand november en december 3 verenshuttles
Stein Champion klasse 1 en een overgrip cadeau.

Rackets voor zowel de startende - als ervaren spelers, prijsvariatie tussen € 30,00 en € 125,00
alle rackets worden geleverd incl. thermo bag.
div. merken: Yonex, Kumpoo, Carlton, Winex, Li Ning
Testen is ook mogelijk, meer informatie? Vraag naar Dave in de sporthal

Vervang tijdig je grip, door vocht absorptie kan de grip zijn werk niet meer doen.

Vertoond de grip slijtage plekken, losse draadjes en/of is de grip te glad aan het worden (geen vocht absorptie) dan is deze
waarschijnlijk aan vervanging toe.
Tip: droog de grip na het spelen met een droge doek en laat de grip luchten (rits de thermobag niet dicht na gebruik van
het racket).
In de maand november en december 3 overgrips voor € 5,00
In de maand november en december 1 basisgrip (ribbel of soft) voor € 5,00
Nieuw cushion grip (overgrip voorzien van thermo zwachtel), iets dikker in de grip en zachter in de hand, € 3,00
Meer informatie? Vraag naar Dave in de sporthal

Nieuw op de markt, klasse A shuttle Stein champion 1.
Nog enkele kokers op voorraad.
Maand november en december 1 koker, 12 shuttles voor € 20,00 op = op
Meer informatie? Vraag naar Dave in de sporthal

Leuk cadeautje voor de decembermaand
Sleutel hanger in div. kleuren
Maand november en december € 1,00 per stuk
Meer informatie? Vraag naar Dave in de sporthal

Grote clubactie

Beste zeemeeuwen,

Landelijk zijn er rond de 5.600 verenigingen op pad gegaan om loten te verkopen. Zo ook Badmintonclub De Zeemeeuwen,
hartstikke goed! Om u te helpen uw lotenverkopers te stimuleren, hebben wij de 20-loten-actie in het leven geroepen. Vee
clubleden hebben, mede hierdoor, enorm hun best gedaan om zoveel mogelijk loten te verkopen. De lotenverkopers die 20
oten of meer hebben verkocht, belonen wij dan ook graag voor hun inzet!

Vouchers 20-loten-actie
U ontvangt daarom een voucher voor de enthousiaste leden van Badmintonclub De Zeemeeuwen die 20 of meer loten
hebben verkocht. In deze mail treft u één voucher aan, die u meerdere keren kunt uitdelen. Hierop staat uw clubnaam en
een streepjescode, speciaal voor uw club. U kunt ervoor kiezen om de voucher zelf uit te printen en de hardcopy te
verspreiden onder de leden die 20 loten of meer hebben verkocht. Ook kunt u deze mail doorsturen naar de leden, zodat
zij zelf de voucher kunnen printen. Met deze voucher, kunnen zij gratis naar een pretpark of naar Schiphol Behind The
Scenes*. Bovendien krijgen zij 65% korting in de webshop van Masita.

Via onderstaande link kun je een voucher downloaden
http://vicinity.picsrv.net/w/2218/d7588299ba9ba7d283b63c4dd893c370/0/0
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