
Laatste training 16 juli

Op vrijdag 16 juli is alweer onze laatste trainingsavond van dit seizoen. Voor 
zover je van een echt seizoen kunt spreken! We zijn al blij dat we de laatste 
maand binnen hebben kunnen trainen.
Hopelijk wordt  komend seizoen weer een ‘normaal seizoen’.

Start nieuwe seizoen

Op 30 augustus beginnen de trainingen weer. De TC is volop bezig met 
een nieuw trainingsschema. In de Roos heeft vrijwel geen extra 
ruimte voor ons. Het wordt dus nog een hele puzzel!

Wedstrijdtenues 

Om goed voorbereid het nieuwe seizoen in te gaan 
zijn we alle wedstrijdtenues aan het verzamelen. 
Heb je nog een tenue thuis liggen?  
Levert het dan ZO snel mogelijk in bij je trainer 
of bij Sandra Donkersteeg.



Nieuwsbrief Blauw-wit Basketball

CLUBDAG 4 september 2021

Na 1,5 jaar kunnen we eindelijk weer een clubmiddag houden, op zaterdag 4 septem-
ber!  Zodra het programma definitief is informeren we jullie meteen!  Dus blok deze 
dag dus alvast in de agenda we zijn van plan weer eens groots uit te pakken

DAMES-1 competitie

Enkele jaren geleden hebben we er serieus werk van gemaakt om een meisjes lijn op 
te gaan zetten, met als gevolg dat we nu ook in drie leeftijdscategorieën actief zijn.  En 
daar komt nu na vele jaren eindelijk weer een dames-1 team bij. Daar zijn we trots op! 
Het team is een mooie mix van ervaring en jong talent! De dames zijn enthousiast en 
starten in het nieuwe seizoen in de 2e klasse. Er is nog plaats voor enkele enthousiaste 
Dames, dus aarzel niet en meld je aan.

Technische Commissie

Nu we allemaal weer binnen konden trainen wordt het tijd om de teamindeling voor 
komend seizoen definitief te maken. Heb je nog vragen over de teamindeling of an-
dere technische zaken?  Stuur een mail naar 
technischezaken@blauw-wit.com 

COIFFURE NESTOR 
R A Y M O N D  D E  P A U W

0165 568260 

COIFFURE NESTOR RAYMOND DE PAUW IS GEKTNIPT VOOR JOU!

BRUGSTRAAT 27- 29 ROOSENDAAL




