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Colofon… 
 

Buitenkant Lijn: 
Buitenkant Lijn wordt vier maal 

per jaar uitgebracht. Ze wordt 

digitaal verspreid onder de leden 

en de adverteerders. 

 

Uitgave: 
3e uitgave. 

 

Kopij: 
Kopij kan worden ingezonden naar 

secretaris@badmintonepe.nl 

 

Redactie: 
Robert van Schoonhoven en 

Maarten van Schoonhoven. 

buitenkantlijn@badmintonepe.nl 

 

Copyright©:  
Auteursrecht op de inhoud 

voorbehouden. 

 

Betaling: 
Betalingen kunnen worden 

overgemaakt op gironummer:       

NL02 INGB 0003 3819 86 t.n.v.:  

Penningmeester BC Epe te Epe. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bestuur BC-Epe: 

Voorzitter: 
                      Jan Bosman 

          Pelzerpark 19 

          8162 GA Epe 

                        Tel. 0578-620142 

 

 

 

Penningmeester: 
Sonja van der  

Voort            

penningmeester 

@badmintonepe.nl 

                         

                                   

 

 

Secretaris: 
         Jacob Wubs 
          Grote Weteringdijk 12 

                        8167 PR Oene 

                     secretaris 

          @badmintonepe.nl 

 

Competitiecoördinator:  
                         Geert Vermeulen 

           Dellenweg 40 

           8161 AL Epe 

                          

 

 

 

Activiteitencommissie: 
            Wim Vos 

           ac@badmintonepe.nl
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Van de voorzitter 
 

Hallo badmintonners van BC Epe, 

 

Hier is alweer de laatste ‘Buitenkant Lijn’ van dit seizoen! 

 

Het was een actief seizoen. Er hebben allerlei activiteiten en 

gebeurtenissen plaatsgevonden. 

Ik noem er enkele: 

• Een uitwisseling met BC Heerde. Dit is door beide verenigingen goed 

ontvangen en zal zeker een vervolg krijgen. Misschien betrekken we er 

zelfs andere verenigingen uit de buurt bij.  

• De Paasbrodenactie was opnieuw een succes. De opbrengsten waren 

zelfs hoger dan afgelopen jaar! Dank aan de Activiteiten commissie, de 

jeugd en de ouders die hebben meegelopen.  

• De jeugd en een aantal leden/ouders hebben meegelopen tijdens de 

optocht op Koningsdag. Het weer liet te wensen over, maar dankzij het 

flyeren zijn er toch een aantal mensen bij ons op de vereniging 

geweest. Nu maar hopen dat ze ook lid worden! 

• Tevens zijn er een aantal husseltoernooitjes en een ouder/kind/buren 

toernooi geweest. 

 

Leuk om te melden is dat er in het nieuwe seizoen een jeugdteam van BC 

Epe competitie gaat spelen! Heel mooi en goed voor de club. 

Tevens gaan er een paar leden competitie spelen in een team van BC’70 

De Veluwe. Er zal op de zondag gespeeld worden en wel in de Wieken te 

Vaassen. 

 

Daarnaast hebben alle niet competitief spelende leden een mail ontvangen 

van het bestuur waarin je je kan opgeven om deel te nemen aan een 

competitie die buiten de bond om wordt georganiseerd. Dit wordt gespeeld 

met drie andere verenigingen uit Elburg, Wezep en Heerde. Er is ruimte 

voor één team. Meld je aan als dit je aanspreekt! 

 

Dan zijn we aan het eind van het seizoen gekomen. 

De jeugd heeft 17 juni jl. een uitje gehad naar Hellendoorn om met elkaar 

het seizoen af te sluiten. Verderop in ‘Buitenkant Lijn’ hierover meer. 

 

De senioren hebben een 

afsluiting van klootschieten met 

een barbecue bij onze 

penningmeester, Sonja, thuis 

gehad. Het was een geslaagde 

dag en avond. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4rd_U77jUAhVRKlAKHR4PCbMQjRwIBw&url=https://tubbergen.nieuws.nl/evenementen/nk-klootschieten-senioren-mander/&psig=AFQjCNGmB8b9c24D6cOk9yTr9ObYEcHYWg&ust=1497376321415323
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Sonja, dank je wel voor je gastvrijheid! Het was prima georganiseerd! 

 

Als laatste wil ik alle leden die op de één of andere manier dit afgelopen 

seizoen hebben geholpen, bedanken voor hun inzet. Een speciaal bedankje 

gaat uit naar Marc de Joode. Op onze oproep om stoelen op te halen voor 

de Carlton finale, heeft hij gehoor gegeven. De stoelen zijn gebracht en ook 

weer opgehaald door hem! Marc, bedankt! SUPER. 

 

Ik wens jullie allemaal een fijne en mooie vakantie toe en zie jullie graag 

weer terug in het nieuwe seizoen. 

 

PS De eerste speelavond is op 23 augustus en het sportcafé is dan 

ook weer open. 

 

Jan Bosman 

Voorzitter 
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Van de secretaris 
 

Het aantal leden op dit moment is 70 

We hebben nu 20 jeugdleden, waarvan 10 meisjes en 10 jongens. 

Het aantal seniorleden is 50, waarvan 16 vrouwen en 34 mannen. 

Na de zomerstop komen er nog 2 manneliljke senioren bij, dus dan staat 

de teller weer op 72 totaal 

 

Nieuwe leden, sinds de vorige BuirenkantLijn, zijn: 

Xander Angenent (junior, speelt bij senioren) 

Denise de Weerd (junior) 

Emma Brouw (junior) 

 

Verder is er uit het secretariaat geen bijzonder nieuws te vermelden. 

 

Jacob Wubs 

Secretaris  
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Van de competitieleider 
 

In het seizoen 2017/2018 heeft onze vereniging weer drie teams die 

deelnemen aan de competitie: een mixed team in de 2e klasse, een 

mannenteam in de 3e klasse en (nieuw!) een meisjesteam in de 

juniorencompetitie.  

De seniorenteams spelen hun thuiswedstrijden op de woensdagavond 

vanaf 19.30 uur. Het 

jeugdteam speelt de 

thuiswedstrijden in het 

weekeinde op een locatie van 

BC 70 Veluwe. 

De competitie begint in 

september en eindigt in januari 

2018. Ieder team speelt 14 

wedstrijden. 

 

Geert Vermeulen. 
Competitie Contact Persoon 
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Een familie bezoek aan het spelcomputer museum, een beleving voor 
Alle generaties! Er staan ongeveer 175 spelcomputers, arcadekasten, en 
flipperkasten bespeelbaar voor het publiek opgesteld. 
Daarnaast is er natuurlijk ook heel veel te bekijken. 
Het is een prachtig maar vooral interactief uitje voor jong en oud ! 
 
Met Vriendelijke Groet, 
  
John Groenewold 
Voorzitter - Stichting Bonami SpelComputers 
Voorzitter - Stichting Computermuseum 
Het Nederlands Instituut voor Games en ComputersEen bezoek aan 
Games en Computers is een beleving voor Alle generaties. 
www.spelcomputermuseum.nl 
  
Correspondentieadres: Bonami - Postbus 252 - 8160AG - Epe  
Ook bereikbaar per mobiel op: 06 4642 3397  
  
Beide stichtingen hebben de culturele ANBI status. 
Algemeen Nut Beogende Instelling.  
www.anbi.nl 
KVK nr. 08163068   

http://www.spelcomputermuseum.nl/
http://www.anbi.nl/
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Slotdag junioren 2017 
 

Hallo, 

 

Wij zijn met de jeugd een dagje naar Hellendoorn geweest, dat was super 

leuk. 

We moesten verzamelen bij 

de Prins Willem 

Alexanderhal, daar kregen 

we een shirtje aan, maar ze 

hadden niet genoeg voor 

iedereen. 

Met auto's zijn we naar 

Hellendoorn vertrokken. 

Eenmaal daar gingen we in 

groepjes onder begeleiding 

het park rond. 

Het rioolrat, het drakennest  

de tornado de boomstam en 

de bootjes, ach eigenlijk 

vond ik alles leuk waar we hebben ingezeten. 

We hebben ook nog met ons allen patat gegeten. 

Het was goed weer voor een pretpark. 

Hopelijk volgend jaar weer 

Ik heb het erg leuk gehad. 

 

Sanne Wijnberg 

  



                                             

10 

 

Het was een hele leuke en gezellig dag in Hellendoorn. We hadden er 

lekker weer bij. Niet te warm maar ook zeker niet te koud en gelukkig 

geen regen! Dat is natuurlijk altijd fijn. 

We zijn in veel attracties geweest met de kinderen, want het was helemaal 

niet druk in het park. Het langste wat we hebben gewacht, is één rondje 

en daarna konden 

wij alweer in de 

attractie. Ideaal!  

Tussen de middag 

gezellig en lekker 

met z'n allen 

gegeten.  

Het was een hele 

geslaagde en 

gezellige dag! 

Bedankt iedereen! 

 

Groetjes, 

Freddy en 

Valerie 
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Jarigen 

 

Juli  September  

3 Arina Grevengoed 8 Geert Vermeulen 

8 Brian van der Wiel 11 Hans Lin 

Augustus 12 Wilbert Sterken 

10 Tanja de Graaf-Dullaert 18 Denise de Weerd 

16 Yvonne Demaret 23 Tessa Huiskes 

18 Naomi Groenewold-Slegers 27 Bertjan Herms 

21 Wim Sterken   

24 Henk Daha   

24 Arjan van de Laar   

24 Marco Telnekes   

25 Emma Brouw   

25 Melanie Vos   

 

 

Nieuwe leden 
 

Misschien dat jullie nog kennissen, buren  of vrienden weten die wel 

willen badmintonnen. Neem ze mee!! De eerste vier keer  mogen ze 

gratis meedoen!!! We mogen de volgende nieuwe leden verwelkomen: 

  

Junioren: 

Xander Angenent (speelt bij de senioren) 

Denise de Weerd 

Emma Brouw 

 

Op moment van dit schrijven 

hebben we 20 jeugdleden, 

waarvan 10 meisjes en 10 

jongens.  

Het aantal seniorleden is 50, 

waarvan 16 vrouwen en 34 

mannen. 

 

Als je een nieuw of ander e-mailadres hebt gekregen, wil je dit dan 

doorgeven aan ledenadministratie@badmintonepe.nl? 
  

file:///I:/badminton/clubblad/2015/december/ledenadministratie@badmintonepe.nl


                                   …surf ook eens naar onze facebook pagina 
www.facebook.com/badmintonepe 

 

 

13  
  



                                             

14 

 

Algemene info BC-Epe 
 

En wie zijn wij dan wel? 
‘Badmintonclub BC-Epe’ is een recreatieve badmintonvereniging met junior- 

en seniorenspelers. De vereniging is in 1966 opgericht en staat ingeschreven 

bij de Nederlandse Badminton Bond (NBB).  

 

Wanneer spelen we? 
Iedere woensdagavond hebben we de Prins Willem Alexander sporthal tot onze 

beschikking van 19.00 tot 22.30 uur.  De senioren mogen vanaf 19.00 

spelen,rekening houdend met de jeugd.  

 

Wat kost het? 
Senioren 18 jaar en ouder € 11,25 per maand. Junioren tot 18 jaar €5,50 per 

maand. Wanneer 2 of meerdere gezinsleden lid zijn, betaalt het eerste 

gezinslid de volledige contributie. De overige gezinsleden krijgen een korting 

van €0,50 per maand. Bondscontributie wordt één keer per jaar geïnd; deze 

wordt ieder jaar tijdens de ALV medegedeeld. Inschrijfformulieren zijn bij het 

bestuur verkrijgbaar. Betaling vindt plaats via automatische incasso. 

 

Competitie? 
Op het moment hebben we twee competitieteams, waarvan één mixed-teams 

en één herenteam.  

Ook zijn we actief in de voorjaarscompetitie. Meedoen? Informeer hiervoor bij 

Geert Vermeulen. 

 

Training? 
De junioren worden getraind door Freddy Smit en Valerie Doornkamp. 

De senioren hebben ook de mogelijkheid om een training te volgen. Deze wordt 

gegeven door Brian van der Wiel. De trainingstijd is van 20.30 tot 21.15 uur. 

 

Afmelding? 
In principe doen wij hier natuurlijk niet aan, maar als het écht niet anders 

kan, dan dient uw afmelding minimaal 1 maand van tevoren schriftelijk 

worden door gegeven aan de ledenadministratie (Jacob Wubs).  

E-mailen kan ook naar: ledenadministratie@badmintonepe.nl 

 

Wijzigingen in je gegevens?  

Verhuist? Nieuw telefoonnummer? Ander/nieuw e-mail adres? Alle 

veranderingen van je gegevens graag zo snel mogelijk doorgeven aan 

Jacob Wubs  (ledenadministratie@badmintonepe.nl). 

 

mailto:ledenadministratie@badmintonepe.nl
mailto:ledenadministratie@badmintonepe.nl

