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Reuver, 15 januari 2019 

 

 

Uitnodiging jubileumtoernooi en feestavond bij 

het 40-jarig jubileum van BC Rebeo 
 

 

Wellicht hebben jullie al gehoord dat Badmintonclub Rebeo in 2019 haar 40-jarig 

jubileum viert. 

 

In 1978 werd al door enkele sportliefhebbers de badmintonsport beoefend in 

Reuver. Met de komst van een 'echte' sporthal kwam er ook een 'echte' vereniging. 

Op 1 januari 1979 werd “B.C. Rebeo” opgericht en nu, 40 jaar later, willen we dit 

jubileum natuurlijk graag met de leden en oud-leden vieren. 

Dit zal plaatsvinden op zaterdag 6 april 2019. 

 

Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit. 

 Vanaf 13.30 uur: Gezamenlijke warming-up met aansluitend het     

jubileumtoernooi voor alle leden vanaf 16 jaar en oud-

leden. Er worden alleen dubbelspelen gespeeld. 

 Om 18.00 uur:  Prijsuitreiking toernooi. 

 Om 18.30 uur:   Buffet voor alle leden en oud-leden. 

 Vanaf 20.00 uur:  Feestavond/reünie voor alle leden en oud-leden. 

Alle activiteiten vinden plaats in Sporthal de Schans. 

 

Opgave voor één of meerdere onderdelen kan door onderstaand opgaveformulier 

vóór 1 maart 2019 in te leveren bij één van de commissieleden of via een mailtje 

naar ons e-mailadres rebeo40jaar@gmail.com . 

Voor het buffet vragen wij een eigen bijdrage van € 5,00. Dit bedrag dient  

vóór 15 maart 2019 betaald te worden: 

 op rekeningnummer NL85 RABO 0143627007 t.n.v. BC Rebeo onder 

vermelding van “Buffet 40 jaar” met je naam of 

 door € 5,00 in een envelop te doen en aan Petra Nas of Leon Linssen te geven of 

in de brievenbus te stoppen (adressen staan hieronder). 
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Omdat wij alleen maar alcoholische dranken verstrekken aan deelnemers die 18 

jaar of ouder zijn is het van belang aan te geven of u op 6 april 2019 ouder of 

jonger bent dan 18 jaar. 

 

Wij hopen op een gigantische opkomst. 

 

Jubileumcommissie 40 jaar Rebeo 

 

Esther Lemmen 

Laura Nas 

Petra Nas, Leewerveltweg 12, 5953 DA  Reuver  

José Simons 

Leon Linssen, Kleistekerstraat 12, 5953 PA  Reuver 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Opgaveformulier voor de jubileumactiviteiten op 6 april 2019 van 

Badmintonclub Rebeo. 

 

Naam lid/oud lid: ………………………………………………………… 

 

E-mailadres: …………………………………………………………….. 

 

Ik ben op 6 april 2019 wel/niet ouder dan 18 jaar. 

 

Ik doe       wel/niet        mee aan het toernooi. 

 

Ik neem  wel/niet deel aan het buffet en betaal bij deelname € 5,00 en zal het 

                    geld vóór 15 maart 2019 overmaken of afgeven. 

 

Ik kom  wel/niet naar de feestavond. 

 

Opmerkingen: ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

 

Dit formulier dient u in te leveren vóór 1 maart 2019 bij één van de 

commissieleden of via een mailtje naar ons e-mailadres rebeo40jaar@gmail.com . 
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