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Hallo sportieve trouwe leden, 
  
 
Wij hopen dat iedereen gezond heeft 
kunnen blijven in deze tijden van Corona de 
afgelopen tijd. Gelukkig zijn er weer 
versoepelingen en kan eenieder ook weer 
lekker het terras op of lekker uit eten. 
Ook is het weer mogelijk om aansluitend van 
de badmintonavond even te blijven hangen 
aan de bar. Dit is altijd wel weer gezellig. 
  
 
Genoeg over “je weet wel”. Wij zien dat de leden ons trouw zijn gebleven en er weer 
lekker op los meppen tijdens de woensdagavond. Er wordt met veel plezier en 
enthousiasme gespeeld. 
  
 
Bij de jeugd zien we zo nu en dan een nieuw gezicht verschijnen en dat doet ons goed, 
want uiteindelijk is jeugd toch wel weer de Toekomst van onze club. Hiervoor zijn we dan 
ook wel op zoek naar uitbreiding van de trainers bij de jeugd zodat we hierin kunnen 
groeien en het geeft ook dan weer de mogelijkheid om eens te wisselen van trainer en 
training. Dus heb je interesse om eens een training met de jeugd bij te wonen of te geven 
laat het dan even weten aan Rene van Heel. 
  
Dit jaar hebben we een feestjaar want sinds de fusie tussen UVO’80 en OBV zijn dit jaar 20 
jaar verstreken. Dat mag worden gevierd. Hiervoor zijn we nog op zoek naar leden welke 
een mooie feestavond willen organiseren. Hiervoor kun je je melden bij 1 van de 
bestuursleden (Rene , Eveline, Ilona of Ilse) 
  
Iedereen nog veel plezier met onze mooie sport 
  
Gegroet, 
Voorzitter OBV 
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Beste leden,  
 
Vorige keer was de opbrengst van de Grote Clubactie nog niet bekend. Nu wel- deze 
was EUR 138,96. Iedereen bedankt voor het kopen en verkopen van de loten! 
Daarnaast is de jaarlijkse subsidie van de gemeente binnen. Altijd fijn om een deel van de 
huur gecompenseerd te krijgen.  
 

Nu de maatregelen verder worden/zijn versoepeld, kunnen we 
hopelijk allemaal weer (meer) gaan genieten van onze sport.  
De competitie zal in maart ook weer opgestart worden en hopelijk 
kunnen we later dit jaar ons lustrum vieren zoals Rene hierboven 
heeft aangegeven. 
Al met al postieve berichten. Tot de volgende nieuwsbrief! 
 
Groeten van de penningmeester 
 
 

 
 
Nieuwe leden 
 
Dit seizoen zijn er een aantal nieuwe leden gestart. Welkom allen! 
 
Junioren 

 Faye de Ridder 
 Leroy van den Aker 
 Renzo Coehorst 
 Senne Vervoort 
 Fien Moller 
 Ragel Benschop 
 Timo van Dal 

 
Senioren 

 Vincent van Dorenmaele 
 Suzanne de Cort 
 Joyce pijnappels 
 Kevin Kocken 

 
 
 
 
Badminton weetjes 
 
 De beste badminton shuttles zijn gemaakt van de veren van een gans. 

 
 16 veren zijn nodig om een shuttle te maken. 

 
 


