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DI 06/07 Pétanque Wommelgem
Petanque zal voor jou geen geheimen
meer hebben. Hoeveel keren heb je
dit spannende spel niet op het strand
gespeeld of sommigen onder jullie al in
een petanqueclub?
Het doel van de Jeux de boules is
eenvoudig: de ballen zo dicht
mogelijk bij de cochonnet werpen. En
net wanneer 1 van jouw boules aan de
cochonnet plakt, gooit er iemand na jou,
jouw boule weg! Daar gaat de winst!
Maar je wraak zal zoet zijn bij het
volgende spel!
Petanque is een spel voor jong en
oud.
Herman, de verantwoordelijke
verwelkomt de deelnemers en helpt
mee om groepjes spelers te vormen.
In het begin ben je misschien nog wat
onwennig maar na zekere tijd gaat het
beter en beter en beter!
En voor je het weet, is de gezellige
avond voorbij en spreek je al af voor de
week erop!
Bij mooi weer wordt er buiten gespeeld!
Breng altijd je mondmasker en handgel
mee!
PS: er wordt jaarlijks aan de
deelnemers een kleine bijdrage
gevraagd om bij De Evers te kunnen
spelen.
Reservatie : reservatie is niet nodig.
Afspraakuur: vanaf 19u
Afspraakplaats: aan PC De Evers,
gelegen in Fort II.
Info: Herman R - 0476 23 94 14

Breng altijd je handgel en
mondmasker mee!
Meebrengen: sportschoenen,
sportuitrusting en badmintonraket.
Afspraakuur: 20u45
Afspraakplaats: Sportzaal De Putting,
Puttingbaan 8a, te Kessel
Aanvangsuur: 21u
Info: Franz B - 0498 18 75 81

DI 06/07 Badminton Kessel
Vanaf DI 6 juli kun je met Oever
opnieuw gaan badmintonnen
in Sportzaal De Putting in Kessel.
Iedereen heeft wel eens gebadmintond
op de camping of op school. Wie vond
dat niet leuk om te doen?
Bijna iedereen wordt er vrolijk van en
probeert de shuttle zo hard mogelijk
te raken en de tegenstander te laten
rennen.
Badminton is voor iedereen
toegankelijk! Of je nu jong, oud, man
of vrouw bent, het maakt niet
uit. Iedereen kan badmintonnen
en het mooie is dat ook iedereen met
elkaar kan samen spelen.
Voor € 2,50 kan je elke dinsdagavond
anderhalf uur badminton spelen in
Kessel.
Er zijn 4 velden beschikbaar.
Uren : Van 21u tot 22u30.
Afspraakuur : een kwartier voor
aanvang.
Reservatie : Reservatie is niet nodig.
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