8 juni 2021

Beste Blue Drakers,
Binnenkort zijn de coronabeperkingen hopelijk opgeheven. We vertrouwen erop dat we het komend
seizoen weer normaal binnen kunnen trainen en wedstrijden zullen spelen. In deze nieuwsbrief vragen
we je bijzondere aandacht voor de nieuwe accessoires in onze kledinglijn.

Ben je geïnteresseerd, dan snel reageren!
Ook kondigen we een event aan voor 18-plussers a.s. zaterdag en doen we een vooraankondiging voor
een evenement voor de jeugd op 3 en 4 juli.
Dit zijn de onderwerpen in deze Nieuwsbrief:
•
•

Diverse attributen in nieuwe kledinglijn
Basketball-workshop zaterdag 12 juni vanaf 14:00 uur

1
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Onze website: www.bluedrakes.nl
Facebook: Facebook.com/BlueDrakes

Diverse attributen in nieuwe kledinglijn
Voor Blue Drakes is een super coole kledinglijn ontworpen. Het gaat dan om een shooting shirt, track
suit, hoodie, twee modellen tassen en diverse accessoires. Uiteraard kan je ook het wedstijdtenue
bestellen, dat je nodig hebt voor het spelen van competitie.
In het bijgevoegde spreadsheet vind je foto’s van alle attributen en gegevens over maten.
Zie de invulinstructies in de bestellijst. Stuur deze uiterlijk maandag 21 juni
in en zorg dat het bijbehorende bedrag dan is overgemaakt. Dan loop je er
in het nieuwe seizoen helemaal in stijl bij.
Voor vragen over de producten kan je terecht bij Jeroen Nap,
dawgystyle23@gmail.com , 06-48338959.
Voor vragen over de afhandeling kan je terecht bij Roelant Nieboer,
roelant.nieboer@yahoo.com , 06-19398992.
Je bestelling is pas bevestigd als je de bestellijst hebt ingezonden naar
roelant.nieboer@yahoo.com en het totaalbedrag hebt overgemaakt naar
NL94RABO0353075841 ten name van Woerdense Basketballclub Blue Drakes.

Basketball-workshop zaterdag 12 juni vanaf 14:00 uur
Hieronder een affiche van Galdino. Hij was ook betrokken bij de opening van ons buitenveld vorig jaar.
Het belooft mooi weer te worden, dus kom in je sporttenue naar de Essenlaan.

Wel even opgeven via Whatsapp 06-48448959.
Let op: dankzij de versoepelingen staat de workshop ook open voor ouder dan 26 jaar!
En als je niet mee doet, kom dan in elk geval kijken om bij te dragen aan de sfeer!

SAVE THE DATE: Voor de jeugd wordt op 3 en 4 juli een evenement georganiseerd!

