
De laatste trainingen van het seizoen zitten er weer op!

Dit knots gekke seizoen zit er weer op. Vorig jaar eindigden we op het Evita-
park, dit jaar gelukkig weer in de Zaal. We gingen van start met de competitie 
maar helaas was dit maar van korte duur. Alles ging weer op slot tot we in het 
voorjaar gelukkig toch naar buiten konden en in samenwerking met Aleco 
aan de slag konden op sportpark vierhoeven.
Nu de trainingen er weer op zitten, wensen we iedereen een fijne vakantie en 
zien we jullie heel graag weer terug op maandag 30 augustus in de zaal.

Club dag verplaatst naar zaterdag 11 september!

Schrijf het alvast in je agenda. Zoals eerder gecommuniceerd 
niet zaterdag 4 maar zaterdag 11 september onze eerste 
club dag van het nieuwe seizoen. 

Wedstrijdtenues 

Om goed voorbereid het nieuwe seizoen in te gaan 
zijn we alle wedstrijdtenues aan het verzamelen. 
Heb je nog een tenue thuis liggen?  
Levert het dan ZO snel mogelijk in bij je trainer 
of bij Sandra Donkersteeg. 
Ledenadministratie@blauw-wit.com



Nieuwsbrief Blauw-wit Basketball

Noodoproep: Enthousiaste trainer/coaches gezocht voor seizoen 2021/2022!

We hebben al nieuwe aanmeldingen ontvangen voor het trainer/coach schap, maar 
helaas nog niet genoeg! Voor de teams U16-1, VU16-1, U20, U22, MSE2 zoeken we 
nog mensen. Doe je liever een ander team ook helemaal prima! Dan gaan we creatief 
schuiven. Ben je beschikbaar of weet je iemand, laat het ons nú weten!

Verdere professionalisering Blauw-Wit; óók van buitenaf

Wij zijn ambitieus en willen onze vereniging ook graag verder professionaliseren. Wil 
jij in het bestuur, de Technische Commissie of toch liever Fluiten. Ook als je (ervaren) 
trainers van buiten onze vereniging kent! Wij zoeken versterking van ons kader.

Start competitie zaterdag 19 september

Mooi vooruitzicht, de competitie begint op zaterdag 19 september. Jullie ontvangen zo 
snel mogelijk de nieuwe trainingstijden, zodra we de laatste trainers hebben gevonden.

COIFFURE NESTOR 
R A Y M O N D  D E  P A U W

0165 568260 

COIFFURE NESTOR RAYMOND DE PAUW IS GEKTNIPT VOOR JOU!

BRUGSTRAAT 27- 29 ROOSENDAAL



Urban Sportspark Roosendaal

De baskets staan er en het basketbalveld is bijna af. Waarschijnlijk kunnen we 
binnenkort basketballen op een hele fraaie buitenlocatie!


