
 
3 maart 2013  

Beste Blue Drakers, 
 
Al heel snel na de vorige Nieuwsbrief opnieuw informatie van Blue Drakes.  
 

Er zijn twee belangrijke onderwerpen in deze Nieuwsbrief: 
 

 MX12… Jeugdteam naar andere trainingstijd..........................................................................1 
 Sport- en Gezondheidsmarkt op zaterdag 23 maart ................................................................2 

 

En de bijbehorende datums zijn al snel: vanaf a.s. dinsdag. 
 
We hopen in een volgende Nieuwsbrief ook eens wat info uit 
het  strijdperk te kunnen melden.  
 
Zend dus eens een wedstrijdverslag en/of een paar actiefoto’s 
van je team naar secretariaat@bluedrakes.nl.! 

 

MX12… Jeugdteam naar andere trainingstijd 

 

 
Het team MX12 heeft een nieuwe trainer: Swer Elbertsen.  
De vorige trainer, Michel Peters, heeft een nieuwe job aanvaardt. 
 
Daarom wordt de training verplaatst: van donderdag 17:30u naar 
dinsdag 18:45u. (Eindtijd: 20:00u) 
 
Zowel een andere dag (weer terug naar de dinsdag als een andere tijd. 
En meteen al vanaf a.s. dinsdag 5 maart!  
 
We begrijpen dat deze verandering lastig kan zijn door andere 
afspraken, maar er was geen andere keuze om de nieuwe trainer in te 
zetten. We rekenen op jullie begrip. 
Heb je een meetrainend vriendje of vriendinnetje, die we nog niet via e-
mail kunnen bereiken: Geef het door! 

 

mailto:secretariaat@bluedrakes.nl


Sport- en Gezondheidsmarkt op zaterdag 23 maart 
 
Ook dit jaar wil Blue Drakes weer aanwezig zijn op 
de 
Sport- en Gezondheidsmarkt. De markt is op 23 
maart van 10.30 uur tot 15.00 uur. En in die periode 
moeten we een marktkraam bemensen, informatie 
verstrekken en misschien wel andere leuke dingen 
doen! 
 
Wil je daar (voor een deel van de tijd?!) aan 
bijdragen, meld je dan bij Swer Elbertsen 
(swer@beweegteamwoerden.nl of 06-4638 1810). 
Vele handen maken licht werk! 

 
Achtergrondinfo uit de brochure van de organisatie: 
Hier kunnen alle inwoners van de gemeente Woerden 
informatie opdoen over de verschillende 
(sport)verenigingen en gezondheidsorganisatie die zich 
inzetten voor een sportieve en gezonde leefstijl binnen 
de gemeente. De Sport- en Gezondheidsmarkt wordt 
georganiseerd op zaterdag 23 maart op het kerkplein in 
Woerden en had afgelopen jaar ruim 3500 bezoekers. 
Voor verenigingen en gezondheidsinstellingen is het een 
ideale gelegenheid om zichzelf aan de inwoners van 
Woerden te presenteren en om nieuw leden te werven.  
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