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EXTRA nieuwsbrief voor de seniorleden. 

Mei 2018. 
 
 
De laatste neven activiteiten van dit seizoen. 
 
Op donderdag 21 juni de BLACKLIGHT BADMINTON SHOW voor alle leden. 
Dit seizoen sluiten we af met iets wat nog nooit eerder is gebeurt bij de Meppeler Meppers. 

We gaan met z’n allen blacklight badmintonnen! 
 

Badminton in het donker! De complete sporthal wordt 
volledig verduisterd. Speciale fluoriserende lampen 
zullen alle badmintonvelden die met speciaal tape 
afgezet zijn duidelijk zichtbaar maken. Ook de shuttles 
komen goed naar voren. Het is dan ook iets heel 
anders, spannend en in het begin onwennig, de shuttle 
gericht terug te slaan. Het is een unieke ervaring, iets 
wat je niet wilt missen. 

 

 

Doe mee! 
Waar: sportzaal HET ERF 
Wanneer: donderdag 21 juni 2018 
Hoe laat: Senioren van 20:00-22.00 uur 
Dresscode: Neon en Fluoriserende kleding  
 
En dan nog de jaarlijkse Barbecue in de mooie tuin van Chris Piso (Oosterboer) 
 

 
 
Deze houden we op: donderdag 28 juni; vrijdag 29 juni of zaterdag 30 juni. 
Om zoveel mogelijk senior leden in de gelegenheid te stellen te komen is de keus aan jullie. 
Geef a.u.b. voor 10 juni op welke dag je eerste, tweede of derde voorkeur datum is.  
Dan kijken we wanneer het wordt.  
De BBQ gaat alleen door als er minimaal 15 aanmeldingen zijn. 
Het is gratis, altijd gezellig en tot op heden meestal met mooi weer. 
 
GEEF AUB ZO SNEL MOGELIJK VIA DE MAIL: INFO@MEPPLERMEPPERS.NL  
JE VOORKEURSDAG OP. 
 
Sportieve groeten, 
 Organisatie Blacklight Badminton: Rudi, Rob en Quido. Mast 
 BBQ chef: Chris. 
 Het Bestuur. 
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