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Neem contact 

met ons op 

 
 

Badminton Dynamo Neede  

Telefoon 

06-12646852 

E-mailadres 

contact@bvdynamoneede.nl 

 
 

Samenwerking. 
De vier Berkellandse badmintonverenigingen slaan de handen ineen. 
Ook BV Grol sluit aan.  
 
Doel van de samenwerking is de badmintonsport voor Berkelland en 
Groenlo te behouden, zowel in de breedte als prestatief.” Naast het 
trainen bij de eigen club is er door deze samenwerking ook de 
mogelijkheid om gezamenlijk te trainen en/of wedstrijden te spelen 
onder de “vlag” van BC Grolle. 
 
Vooralsnog gaat het om een pilot van een jaar waarin gekeken 
wordt of er binnen de verschillende clubs voldoende animo en 
draagvlak is om deze bijzondere samenwerking te continueren en/of 
uit te breiden.  
 

 
Speelschema Berkelland competitie 
Nieuwsgierig naar de prestaties van onze jeugd? Kom eens 
langs, moedig onze jeugd aan en geniet van het spelletje.  

Hieronder staat het speelschema: 

- 11 Januari, Groenlo. Deze wedstrijd wordt gespeeld 
in Eibergen. 

- 08 februari, de thuiswedstrijd in onze eigen sporthal. 

- 04 april, Borculo. 

- 18 april, Ruurlo 
 

Voor de wedstrijd tegen Hengelo (GLD) wordt nog een 
datum gezocht. Houdt onze website en/of facebook 
pagina dus goed in de gaten.Speeldatpril 

Oliebollen toernooi 2020 
In januari nog niet genoeg van de oliebollen? 

Traditie getrouw beginnen we het nieuwe jaar met ons 
oliebollen toernooi. Naast lekker samen spelen kun je deze 
avond nogmaals genieten van de lekkere oliebollen van 
Coby. 

Wil je iemand mee nemen? Dat kan natuurlijk altijd. Dus… 
vraag je buurman, buurvrouw, broer, zusje, vriend of 
vriendin. dit onder het motto “ hoe meer hoe spelers, hoe 
meer speel plezier” 

- Het oliebollen toernooi wordt dit jaar gehouden op: 
woensdag 8 januari 2020. Aanvang 19.30 
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- Locatie: Sporthal Spilbroek 

We hopen je hier graag te zien! 

 

Oproep 
Vindt je het leuk om een bijdrage te leveren aan de club? 

Wij zijn opzoek naar een jeugdlid die onze facebook pagina 
bij wil houden. 

Heb jij maximaal een half uurtje per week tijd ben je 
handig op social media en wil je ook wat betekenen voor 
de club 

 

Mail of app dan naar het nummer: 06-12646852 

 

https://www.facebook.com/bvdynamo/ 

 

 

ynamo/https://www.facebo 

Sponsoren Badminton Dynamo Neede 

 

 

 

 

 


