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Voor de zomervakantie nog een
Sorry omdat we vanaf 26 juni
weer meer vrijheden zullen
krijgen. Zo gaat volgende week
de kantine open. Yes! Wel alleen
op donderdag- en niet op
maandagavond (maar daar
stoppen we in juli toch mee). Op
8 en 15 juli spelen we de
clubkampioenschappen

(CK2021). En zaterdag 24 juli is
er de jaarlijkse BBQ. Zorg wel
dat je je voor zowel onze
clubkampioenschappen als de
barbecue opgeeft.
Tot slot zullen we in de
zomervakantie op donderdag
gewoon doorspelen.

Clubkampioenschappen 2021
Donderdag 8 en 15 juli
Helaas is het in 2020 niet gelukt
om Clubkampioenschappen te
organiseren. Doordat de meeste
maatregelingen zijn ingetrokken
is het nu dan toch mogelijk om
Clubkampioenschappen te
organiseren. Niet op één
zondagmiddag zoals we gewend
zijn, maar net even wat anders.
Clubkampioenschappen Jeugd
De clubkampioenschappen voor
de jeugd zijn op donderdagavond 15 juli. Om 19.00 uur
wordt er al gestart met de
finales. Rond de klok van 20.00
uur zal de prijsuitreiking zijn.
Clubkampioenschappen
Senioren
Bij de senioren lukt het niet om
deze kampioenschappen in één
avond af te werken. Daarom
starten de senioren met

voorrondes op 8 juli. Op deze
avond wordt bepaald in welke
klasse je op donderdag 15 juli
ingedeeld gaat worden. De beste
spelers van deze eerste avond
zullen in de A-klasse ingedeeld
worden. Daarnaast ontstaat op
eenzelfde wijze een B- en een Cfinale. De senioren starten op
beide avonden om 19.30 uur.
We hebben de zaal tot 21.30 uur.
We hopen dan telkens op tijd
klaar te zijn.
De prijsuitreiking zal
aansluitend op 15 juli in het
Sportcafé plaatsvinden.
Geef je voor 5 juli op door een
mailtje naar tc@batswingers.nl
of geef het door aan Ad van
Beijsterveldt op één van de
trainingsavonden of middels een
appje.
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Afsluiting met BBQ bij René
Zaterdag 24 juli

Graag sluiten wij het bijzondere
seizoen 2020/2021 weer af met
een gezellige afsluitende BBQ.
Datum: Zaterdag 24 juli
Aanvang: Vanaf 19.00 uur
Locatie: René Daanen
Versterstraat 3 in Gilze
Voor wie: Alle senioren
inclusief partners en Vrienden
van de Batswingers
Deelname: Geheel gratis voor
leden en Vrienden van de

Batswingers. Voor partners
brengen wij € 12,50 in rekening
(na inschrijving ontvang je een
betaalverzoek)
Opgeven: Uiterlijk 18 juli bij
William van Trier via
william@batwingers.nl of 0616446552.
Vermeld in je opgaveverzoek je
drankvoorkeur zodat wij hier bij
het inkopen rekening kunnen
houden.

Opening Sportcafé Gilze
Alleen op donderdagavond open
Wij hebben goed nieuws! Er is
hebben besloten om het
sportcafé op de woensdag- en
donderdagavonden van 21.00
uur tot 0.00 uur te openen met
een beperkte kaart. Dit zal
ingaan vanaf aanstaande
woensdag 30 juni en zal de
gehele vakantie doorgaan.
Omdat de pinautomaat
momenteel bij het Verwenlokaal
bij Smaak Lokaal in Rijen wordt
gebruikt, is besloten om tot
september met

consumptiebonnen te gaan
werken. Deze
consumptiebonnen dienen
contant betaald te worden. De
achterliggende gedachte van de
consumptiebonnen is dat men
niet iedere keer contant geld mee
hoeft te nemen. Natuurlijk
kunnen de drankjes ook gewoon
contant afgerekend worden.
Wij kijken er naar uit om jullie
volgende week weer te mogen
ontvangen.
{Karin en Sanne, Sportcafé}
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Doorspelen in Zomervakantie
Van donderdag 29 juli t/m donderdag 2 september
In overleg met de sporthal
hebben we besloten om in de
zomervakantie op donderdagavond door te spelen en wel van
19.00 tot 21.30 uur. Ook de
kantine zal die avonden open

zijn tot middernacht (zie bericht
hierboven).
Dit is ook een onderdeel van de
compensatie die we voor onze
leden hebben kunnen regelen,
voor niet gespeelde weken door
Covid-19.

Promoot onze Club
Op sociale media en mondeling
In de zomer en komend najaar is
er weer volop aandacht voor
werving. We gaan de club
promoten via een flyer,
gymlessen en een scholenkampioenschap. Er komen stukjes in
de weekbladen (Gilze-Rijen en
Ons Weekblad).
Daarnaast blijven we actief op
sociale media. Maar de beste
reclame is die van onze eigen
leden.

Dus vertel dat je tafeltennist bij
TTV De Batswingers in Gilze.
Neem je blauwe drinkbeker mee
op vakantie.
Daag iemand uit voor een potje
op de camping. Maak een
ludieke foto of video en post die
op sociale media. En neem een
keer een vriend of vriendin, een
familielid, een buurtgenoot, een
kennis, of een collega mee op
donderdag.
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We verwelkomen ...
Jan Sebregts (jeugdlid).
We vinden het heel fijn dat er
ook in deze tijd mensen zijn die
onze club weten te vinden.
Natuurlijk willen we nog meer
mensen verwelkomen.

Schroom daarom niet om een
familielid, een vriend of
vriendin, een collega of een
kennis mee te nemen naar de
trainingsavond. Misschien
vinden ze het ook wel leuk
Iedereen is meer dan welkom!

Geen Training op ...
Secretariaat
Ad van Beijsterveldt
Pastoor van Limbergenplein 8
5126 HS Gilze

Vanaf 1 juli spelen we alleen
nog op donderdag.
Na de zomervakantie starten we
weer op maandag (6 september)
en donderdag.

06-44724183
secretaris@batswingers.nl

Speellocatie
Sporthal Achter de Tuintjes
Kapittelstraat 15
5126 HA Gilze
0161-455000

Trainingstijden
Jeugd
Maandag 19.00 – 20.00
Donderdag (tijdelijk) 19.00 –
20.00
Senioren
Maandag 20.00 – 21.30
Donderdag 19:30 – 21.30

www.batswingers.nl
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