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Met uiteraard… een Corona update 
Afgelopen vrijdag 14 januari heeft de overheid wederom de nieuwe corona maatregelen 
aangekondigd. Dit keer goed nieuws voor iedereen die staat te popelen om weer te gaan sporten en 
specifiek voor iedereen die weer zin heeft om te gaan badmintonnen! We beginnen aankomende 
woensdag, 19 februari weer met badmintonnen. Hieronder vertellen we jullie hoe we dit gaan doen. 
 
De maatregelen 
De actuele maatregelen vertalen zich naar de onderstaande praktische regels: 

 Aan de deur zal het coronatoegangsbewijs (CTB) gecontroleerd worden (net zoals we dit 

gewend waren voor de lockdown). Bijgevoegd vinden jullie het ge-update roulatie schema en 

de toelichting hóe je dit doet. We vragen jullie om zelf een vervangen te regelen 

(bijvoorbeeld door te ruilen) indien je zelf verhinderd bent. Als je vragen over het roulatie 

schema hebt, meld je dan bij het bestuur. 

 Als je niet sport heb je een mondkapje op; 

 De douches en kleedkamers zijn geopend;  

 De kantine blijft voorlopig gesloten.  

Verder: 

 wordt de competitie voorlopig (nog) niet hervat. 

 mag er geen publiek aanwezig zijn. Net zoals als vorige keer zijn vrijwilligers, coaches, 

trainers, rijdende ouders en ouders die hun kinderen helpen/naar binnen brengen wel 

toegestaan. 

De speelmomenten/trainingen 
De zaal is weer beschikbaar voor BC Weert ’67 zoals we dat gewend zijn. Dat betekend: 

Dag Woensdag Vrijdag 

Tijd Groep Trainer Groep Trainer 

17:45-19:00 Beginnende Jeugd  * N.v.t. N.v.t. 

19:00–20:30 Doorstroom groep Joris Jansen Beginnende Jeugd * 

2
e
 Selectie Paul Lebesque Doorstroom groep Joris Jansen 

  2
e
 Selectie Paul Lebesque 

20:30-22:30 1e Selectie Alex Timmerman 
Joost Krekelberg 

1e Selectie Alex Timmerman 
Joost Krekelberg 

Recreanten N.v.t.** Recreanten N.v.t.** 

 
* De beginnende groep wordt op woensdag getraind door Wouter Jansen, Laura Snellen & Anouk 
Sentjens. Op vrijdagen wordt de training nog voorzien door wisselende trainers (daarover meer, 
verderop in deze nieuwsbrief). 
** Zoals eerder gecommuniceerd staan er dit jaar nog een aantal recreanten trainingen gepland en 

wel op: 26-1, 9-2, 23-2 & 9-3, we proberen deze uiteraard  

De trainers houden er rekening mee, dat er wederom een lange tijd niet gespeeld is. Let ook op je 

zelf, natuurlijk óók wanneer je niet aan trainingen deelneemt en óók als je in de tussentijd wel 

gesport hebt. Blessures liggen (meer dan normaal) op de loer! 

Meer informatie 
Voor meer informatie over: 

 de corona check app: https://coronacheck.nl/nl/    

https://coronacheck.nl/nl/


 

 het scannen van de app: https://coronacheck.nl/nl/scanner/  

 de actuele Corona maatregelen: 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/11/02/besmettingen-moeten-omlaag-
passende-maatregelen-nodig   

 

Ontwikkelingen trainers Beginnende Jeugd 
Allereerst willen wij, de TC in dit geval, nogmaals met jullie delen hoe blij we zijn we zijn met de 
personen die het stokje op hebben gepakt voor wat betreft het geven van de trainingen aan de 
beginnende jeugd! Het is super gaaf om en ons te realiseren dat wij samen aan het ‘BC Weert ’67 van 
de toekomst’ bouwen! Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat, met de huidige oplossingen, het 
einddoel nog niet bereikt is. We gaan de draad weer op te pakken en de trainers, zo veel als we 
kunnen, helpen met hun uitdagende maar leuke rol binnen de vereniging. We zijn daarom ook 
ontzettende blij te kunnen melden dat we mogelijk versterking krijgen. Tijdens de lockdown hebben 
we een gesprek gehad met een potentiële nieuwe trainer voor de beginnende jeugd voor op de 
vrijdagen. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen maar een of een paar 
proeftrainingen is één van de eerstvolgende stappen die we willen nemen met de kandidaat. In de 
tussentijd gaan we, met de mensen die nu al de handen uit de mouwen steken, de beginnende jeugd 
op weg helpen met hun (hopelijk onvergetelijke) BC Weert ’67 badminton carrière! 

 

BC Weert ’67 & Bakkerij Heerschap Samenwerking 
Zoals jullie in de vorige nieuwsbrieven hebben kunnen lezen zijn we van start 
gegaan met de samenwerking met Albert Heijn Heerschap en Bakkerij 
Heerschap. BC Weert ’67 heeft het eerste sponsor bedrag al op de rekening 
mogen ontvangen. Nu is het onze beurt! 
 
Verkoopactiviteit 
De eerste actie die wij in het kader van Heerschap Verbindt! gaan uitvoeren, 
is één van de twee ‘Verkoop-activiteiten’. 

 
Wat gaan we doen? 
Deze actie vind plaats op 5 Maart van 8:30 tot 17:00 uur. 
Tijdens deze activiteit verkoop BC Weert’ 67 worsten- 
saucijzenbroodjes vanuit de heuze Bakkerij Heerschap 
foodtruck, bij de nieuwe Albert Heijn Heerschap winkel op 
Moesel! Maar liefst 50% van de omzet van die dag gaat naar de 
vereniging!  We krijgen in het totaal 300 worsten- en 300 
saucijzenbroodjes waarvan we er minimaal 300 moeten 
verkopen.  Daarnaast kunnen we een bonus van €100,-(!) 
worden verdiend als alle 600 broodjes worden verkocht. 

 
Wat en vooral wie hebben we nodig? 

 4 Personen vrijwilligers met een aangeboren talent en onweerstaanbare drang voor het 
verkopen van worsten- en saucijzenbroodjes! 2 Voor in de ochtend (8:30-13:00) en 2 voor in 
de middag (12:30-17:00). 

 Een aantal personen die er, naast dat er 600 stuks verkocht worden, een gezellige dag van 
willen maken! 

 Een aantal leden die hun vrienden en familie aansporen om op 5 maart worsten- en 
saucijzenbroodjes te komen kopen! 

https://coronacheck.nl/nl/scanner/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/11/02/besmettingen-moeten-omlaag-passende-maatregelen-nodig
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/11/02/besmettingen-moeten-omlaag-passende-maatregelen-nodig


 

Bovendien verwachten we natuurlijk van iedereen dat ze het ontbijt op de ochtend van 5 maart voor 
deze éne keer wél overslaan en direct in de rij voor de BC Weert ’67 foodtruck aansluiten, om 
worsten- dan wel saucijzenbroodjes in te slaan voor de rest van de week! 
 
Dus geef je op bij Joost Michiels of Tom van den Bercken (via bestuur@bcweert67.nl) want het wordt 
vooral een hele gezellige dag! 
 
Uiteraard gaan wij iedereen die tijdens de ‘belavond’ aan heeft gegeven éénmalig gerust een handje 
te willen helpen, enthousiast benaderen voor deze activiteit! 
 

 
 

Zaalbeschikbaarheid 
Dit overzicht is gebaseerd op de afspraken zoals deze aan het begin van het seizoen met de 
gemeente zijn gemaakt (voor de lockdown). Mochten hier wijzigingen in plaatsvinden vanuit de 
gemeente richting BC Weert ’67, zullen we jullie hier tijdig over informeren. 
 

Datum Zaalbeschikbaarheid 

02-03-2022 Sporthal Boshoven open van 19:00 tot 22:30 uur. Vanaf 22:00 uur 2/3 sporthal. 
Training jongste jeugd (beginnersgroep) komt te vervallen. 

04-03-2022 Sporthal Boshoven open van 19:00 tot 22:30 uur. Vanaf 22:00 uur 2/3 sporthal. 

27-04-2022 Sporthal Boshoven gesloten (i.v.m. Koningsdag). 

04-05-2022 Sporthal Boshoven open van 19:00 tot 22:30 uur. Vanaf 22:00 uur 2/3 sporthal. 
Training jongste jeugd (beginnersgroep) komt te vervallen. 

06-05-2022 Sporthal Boshoven open van 19:00 tot 22:30 uur. Vanaf 22:00 uur 2/3 sporthal. 

22-07-2022 Laatste speelavond. 

 

mailto:bestuur@bcweert67.nl

