
Badminton voor 
mensen met 
een beperking

BV ’t Vennewater 
Badminton

‘t Vennewater Badminton heeft een 
eigen hal die de hele week door wordt 
gebruikt  om badminton te spelen.  
’t Vennewater heeft zowel  leden die 
recreatiefbadmintonnen, als spelers die 
wedstrijden in de competitie spelen. 
De leeftijd van leden van ’t Vennewater 
varieert van jeugd van 6 jaar tot  spelers 
die ouder zijn dan 70 jaar.

Aanmelden kan via 
www.badmintonvennewater.nl

’t Vennewater maakt de badmintonsport 
voor iedereen bereikbaar.

‘Lekker 
 zweten’

Badminton 

Bij ’t Vennewater Badminton 
kunnen mensen met een 
verstandelijke beperking op 
zaterdagmiddag badmintonnen. 
Begeleiders  zorgen ervoor dat je  
het leert en vanaf de start  plezier 
hebt in de sport.

Badminton is een sport die  over 
de hele wereld wordt gespeeld. 
Je hebt er geen dure spullen 
voor nodig. Een racket en een 
shuttle en je kunt aan de gang.
Wedstrijden speel je op een 
speelveld met een net.

Badminton
Gewoon heel 
bijzonder

Badmintonhal ‘t Vennewater 

Het Zevenhuizen 46

1852 JC Heiloo

Telefoonnummer hal: 

072-5337400

www.badmintonvennewater.nl



Badminton  
voor mensen met 
een beperking

Wat bieden wij?
Begeleiding
Er zijn altijd minstens 2 begeleiders 
aanwezig.

Rackets en shuttles zijn 
aanwezig
Je moet zelf voor sportkleding en 
zaalschoenen zorgen  
(hardloopschoenen zijn verboden 
in de zaal).

Plezier in bewegen
We willen dat je  plezier hebt in  
de sport en in bewegen. Voor 
mensen die wedstijden willen 
spelen bestaan er mogelijkheden 
om dat te doen. 

Aanmelden 
kan via internet of aanmeldings-
formulier.

wordt georganiseerd door  
‘t Vennewater Badminton op:
24-10-15 07-11-15 21-11-15 
05-12-15 02-01-16 16-01-16 
30-01-16 13-02-16 27-02-16 
12-03-16 26-03-16 09-04-16 
23-04-16 07-05-16

Door ervaren begeleiders leer je  
badmintonnen en ben je lekker een 
heel uur aan het bewegen. Natuurlijk 
is er ook tijd voor een lolletje en een 
praatje.

Voor slechts  € 5,- per keer

Op de aangegeven data 

van 14:00 tot 15:00 uur

Kosten € 5,-/keer 

Inclusief begeleiding, materiaal 

en een drankje na afloop.

Badminton 
Aan en afmelden kan via  
www.badmintonvennewater.nl


