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Mannencompetitie 2019-2020. 
Bij voldoende deelname organiseert RCW Noord ook het komend seizoen weer een 
mannencompetitie. De teams mogen uit 3 of 4 mannen bestaan en worden naar sterkte 
ingedeeld. Er worden zowel enkel-als dubbelpartijen gespeeld. 
Wil je meedoen: geef je dan voor 1 juli op bij Mari-an Dirksen: mariandirksen@online.nl 
 
Trainers. 
Ook volgend seizoen worden alle jeugdleden weer wekelijks getraind door Esmé Piso met 
wisselende hulp van een aantal senioren. 
Gijs Breedveld is bereid gevonden de senioren te gaan trainen op de donderdagvonden in 
het ERF van 20.00 tot 21.00. M.u.v. de laatste donderdag van de maand, dan is er weer de 
bekende “tos en lootjes” avond met leuke prijsjes. 
 
Aanvang trainingen na de vakantie. 
We starten op donderdag 22 augustus in het Erf en maandag 26 augustus de sporthal 
Koedijkslanden. 
 
Activiteiten tot aan de zomervakantie 
Voor jeugdleden een Lasergame feestje op zaterdag 22 juni van 14.00 tot 18.00 uur in 
sporthal Het Erf. 
Voor de seniorleden de Barbecue op zaterdag 6 juli, bij Chris Piso, Luzernevlinder 153 
(Oosterboer),  inloop vanaf 18.00 uur.
 
Nieuwe shirts. 
De nieuwe clubshirts zijn klaar. Deze worden op de eerste trainingsdagen na de 
zomervakantie uitgereikt.  
 

2020.
Zoals bekend zal zijn bestaat de vereniging 15 april 2020 vijftig jaar. 
De jubileum commissie is al druk in de weer om van januari tot juni 
2020 een mooi aantal festiviteiten te organiseren. 
Een tipje van de sluier: (alles nog onder enig voorbehoud) 

 Senioren jubileum toernooi, zaterdag 4 jan. 2020; 

 Clinic in maart; 

 Zaterdag 4 april een uitje voor de jeugdleden naar…(blijft nog even 
een verrassing); 

 Reünie en feestavond op zaterdag 18 april; 

 Beach badminton op 6 juni en  

 het weekend daarna tenslotte een kampweekend voor de jeugd. 
Reserveer de data alvast in de agenda! 

  
Aanmeldingen:  Afmeldingen: 
Mirte Droogers  Maxander Botter 
Wil Bruinsma 
 

FIJNE VAKANTIE 
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