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Beste	{{voornaam}},

Lees	snel	verder	voor	het	laatste	nieuws!

	

Uitslagen,	wedstrijden,	zaaldiensten	&	Club
Cup

Uitslagen
Zondag	16	april
MU16	2	-	OBC 59	-	22
XU12	-	JRC 58	-	32
XU14	2	-	Gennep	Cougars 40	-	64
MU16	1	-	Oirschot 40	-	68
XU14	1	-	JRC 54	-	60
BC	Bladel	-	XU10 37	-	13
VSE	1	-	BC	Deurne	Pioniers 43	-	39

Zaaldiensten
Zaterdag	23	april
Geen	thuiswedstrijden.

Zondag	24	april
Geen	thuiswedstrijden.

Club	Cup
1. MU18 100%	(3)
2. MU16	2 66.7%	(6)
3. VSE	1 50.0%	(14)
4. XU14	2 40.0%	(5)
5. XU10	 40.0%	(5)
6. MU16	1 16.7%	(6)
7. XU12	 16.7%	(6)
8. XU14	1 0.0%	(6)

Wedstrijden
Zaterdag	23	april
13.30	High	Five	-	XU10	

Zondag	24	april
15.45	Den	Dungk	-	VSE	1

Nieuw(s)!

Werkzaamheden	Piet	Klerxplein!
Van	maandag	2	t/m	zaterdag	7	mei	zijn	er	werkzaamheden	aan	de	rotonde	Piet	Klerxplein	(vlak	bij
Sporthal	de	Slagen).	Zie	het	bericht	van	de	gemeente	hieronder.	

Kort	gezegd	betekent	het	dat	de	rotonde	bovenaan	bij	Sporthal	de	Slagen	niet	bereikbaar	is	(zie
rode	 kruis	 hieronder).	 De	 parkeerplaats	 is	 wel	 bereikbaar	 via	 een	 tijdelijke	 omweg	 (zie	 rode	 pijl
hieronder)	Volg	hiervoor	de	omleidingsborden!

Helden	van	april
Op	zaterdagochtend	9	april	was	het	de	beurt	aan	de	heren	recreanten	om	het	oud	papier	op	te
halen.	Helaas	kregen	ze	een	flinke	regen-	en	hagelbui	over	zich	heen,	maar	dat	mocht	zo	te	zien
de	pret	niet	drukken	;-).	

Samen	 haalden	 ze	 10.280	 kg	 oud	 papier	 op,	 goed	 voor	 €463.	 De	 stand	 voor	 dit	 seizoen	 komt
daarmee	al	op	96.920	kg,	oftewel	€4361.	Heren,	bedankt!	

Vernieuwde	zaaldiensten	t/m	mei
In	verband	met	een	aantal	wedstrijdwijzigingen	en	verschuivingen,	zijn	de	zaaldiensten
t/m	mei	opnieuw	bekeken	en	gepland.	Deze	zijn	via	onderstaande	 link	en	op	de	website	 te
vinden.	 De	 zaaldiensten	 zullen	 ingevoerd	 worden	 in	 Sportlink,	 waardoor	 deze	 in	 de	 app	 in
je	persoonlijke	programma	ook	zichtbaar	worden.	

Zoals	altijd	geldt:	als	 je	niet	kan,	 zorg	dan	zelf	voor	een	vervanger.	Als	 je	er	niet	bent	én	geen
vervanger	geregeld	hebt,	dan	zal	er	een	boete	in	rekening	worden	gebracht.

Nieuw	zaaldienstschema	t/m	mei	2022

En	ook	voor	de	laatste	weekenden	zijn	nog	een	aantal	openstaande	taken.	Wie	kan	ons	helpen
om	 één	 (of	 meerdere)	 van	 deze	 gaten	 in	 te	 vullen?	 Stuur	 dan	 even	 een	 mailtje	 naar
wedstrijdzaken!	

Openstaande	zaaldiensten

BBQ	8	mei	2022!
We	willen	het	seizoen	graag	leuk	afsluiten	met	iedereen!	Op	zondag	8	mei	(let	op:	eerder	stond
er	 foutief	zaterdag)	 is	 de	 laatste	SUPER	SUNDAY	 in	 Sporthal	 de	 Slagen	 van	 dit	 seizoen.	 We
hebben	 een	 dag	 vól	 met	 wedstrijden,	 van	 jong	 tot	 oud.	 Van	 12:00	 -	 18:00	 uur	 staan	 er
verschillende	 wedstrijden	 gepland.	 En	 om	 het	 dan	 met	 z'n	 allen	 leuk	 en	 gezellig	 af	 te	 sluiten,
organiseren	we	aanslutiend	een	lekkere	BBQ!

Je	kan	je	vanaf	nú	aanmelden	om	bij	de	BBQ	aanwezig	te	zijn	(en	lekker	mee	te	eten	natuurlijk)!
We	vragen	een	bijdrage	van	€7,50	pp	ínclusief	één	consumptie.	Aanmelden	kan	via	onderstaande
knop.	Doe	dit	vóór	1	mei	 en	 jouw	 aanmelding	 is	 ook	 alleen	 geldig	 na	 het	 overmaken	 van	 het
bedrag	naar	NL11	RABO	0184	8035	78	 t.n.v.	Basketball	Club	Langstraat	Shooters.	Dus	 trommel
iedereen	bij	elkaar	en	laten	we	er	een	gezellige	afsluiting	van	maken!

Ik	wil	aanmelden!

Vorige	Time	Out	gemist?

Collecte	Fonds	Gehandicaptensport

Fonds	 Gehandicaptensport	 is	 een	 goed	 doel	 dat	 zich	 inzet	 om	 sport	 voor	 iedereen	 met	 een
handicap	vanzelfsprekend	te	maken.	De	eerste	week	van	april	 staat	standaard	 in	het	 teken	van
Fonds	 Gehandicaptensport.	 Tijdens	 die	 periode	 worden	 sporters	 met	 een	 handicap	 in	 heel
Nederland	in	de	spotlights	gezet.	In	het	hele	land	wordt	dan	geld	opgehaald	voor	dit	goede	doel.
Ook	heeft	Fonds	Gehandicaptensport	dit	 jaar	opnieuw	weer	een	online	collecte	opgezet!	Daarbij
gaat	 50%	 van	 de	 opbrengsten	 naar	 de	 verenigingen	 om	 ook	 die	 (financieel)	 te	 ondersteunen.
Collecteren	en	doneren	is	daardoor	een	win-win	situatie	geworden!

Bovendien	 is	 collecteren	nu	makkelijker	dan	ooit	met	 jouw	eigen	online	collectebus.	Tijdens	het
aanmaken	 van	 deze	 persoonlijke	 collectebus	 kan	 je	 deze	 koppelen	 aan	 een	 vereniginge	 of
sportclub	 van	 jouw	 keuze,	 waarna	 dat	 initiatief	 dus	 50%	 van	 de	 opbrengsten	 krijgt.	 Deze
collectebus	kan	je	vervolgens	super	makkelijk	delen	met	vrienden,	familie,	buren	en	collega's	via
social	 media,	 Whatsapp	 of	 e-mail.	 Net	 als	 bij	 een	 huis-aan-huis	 collecte	 zijn	 de	 digitale
donaties	anoniem	en	eenmalig.	

Fonds	Gehandicaptensport	ondersteunt	sportorganisaties	zodat	iedereen	met	een	handicap	dicht
bij	huis	kan	sporten.	Langstraat	Shooters	vindt	dat	belangrijk!	Vind	jij	dit	ook	en	wil	je	een	(kleine)
bijdrage	 leveren?	Doneer	dan	nu	via	onderstaande	knop	of	collecteer	voor	de	sporters	met	een
handicap	door	zelf	een	collectebus	aan	te	maken!

Doneer	nu	via	onderstaande	link	of	scan
de	QR	code!

Ik	doneer	voor
Fonds

Gehandicaptensport

Sponsoren

BC	Langstraat	Shooters
Sporthal	de	Slagen

De	Gaard	2
5146	AW,	Waalwijk

Neem	contact	op	met:

Communicatie Wedstrijdzaken Ledenadministratie

Copyright	®	BC	Langstraat	Shooters	2022

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	communicatie@langstraatshooters.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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