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Afsluiten in stijl
Naar jaarlijkse traditie werd het badmintonseizoen op 26 mei afgesloten met een recreatief tornooi voor onze
leden van de adults afdeling. Zo'n twintigtal van onze leden trokken na het stemhokje richting de sporthal van
Kraainem voor een sportieve namiddag. Na twaalf intensieve en spannende wedstrijdrondes werd het podium
verdeeld. Als mooie verrassing werden de prijzen aan onze winnaars overhandigd door Jean-Paul. Hij bleef ook na
afloop van het tornooi voor de bbq; een gezellig samenzijn waarbij onze leden - dit jaar badminton en zaalvoetbal
samen - kunnen nakletsen over het voorbije seizoen. Dank aan alle deelnemers en supporters!
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Monitorenuitstap
Wekelijks kunnen wij rekenen op een team van enthousiaste monitoren voor het begeleiden van onze activiteiten voor
jongeren. Als teken van dank organiseren wij voor hen op het einde van het seizoen een leuke uitstap. Dit jaar was de
verrassing een Escape Room, waarbij het damesteam als eerste kon ontsnappen. Daarna werden zij echter overklast
door het herenteam in een Lasershooting game. Tussen beide activiteiten hebben we met z'n allen genoten van een
lekker etentje. Helaas kon niet iedereen erbij zijn dus willen wij via deze weg alle helpende handen bedanken.
Zonder dit monitorenteam zouden onze jongerenafdelingen niet kunnen bestaan.
Daarom nogmaals een welgemeende dankjewel voor jullie waardevolle inzet!

Bezoek ook eens onze website www.mikra.be of onze Facebook-pagina!

Onze kampioenen in de Ardennen
Ook de mannen van onze competitieploeg ZVC Mikra Bis die - even ter herinnering ;) - dit jaar kampioen
speelden, gingen er een weekendje tussenuit als afsluiter van een uiterst geslaagd zaalvoetbal seizoen.
Tibo, David, Luc en Jean-Paul konden er helaas niet bij zijn. De foto's alsook de getuigenis van Orin
tonen duidelijk aan dat het een deugddoende uitstap was!
" Het weekendje weg met de mannen in
Daverdisse was exact hoe het moest zijn...
Samen lachen, heerlijk en veel eten, een
prachtige locatie, een onvergetelijke en
intensieve activiteit (afvaart van de Semois),
en met het prachtige weer natuurlijk ook op
tijd een pintje tegen de uitdroging. Alles erop
en eraan! Kortom, een mooie herinnering rijker.
Magnifique! "

In augustus starten onze beide
competitieploegen weer met trainen als
voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Mikra rekruteert !
Voor onze recreatieve zaalvoetbalploeg Mikra Old Timers zijn wij op zoek naar nieuwe leden! Enthousiaste liefhebbers
vanaf 35 jaar die zich graag één keer per maand sportief uitleven in een vriendschappelijke wedstrijd, zijn zeer
welkom en kunnen alvast een kijkje komen nemen op 26 juni. Dan spelen onze OT's hun laatste wedstrijd van dit
seizoen. Ook in onze badmintonafdeling voor (jong) volwassenen en onze jongerenafdelingen badminton en zaalvoetbal
zijn nog een aantal vrije plekjes. Geïnteresseerde nieuwe leden mogen zich voor aanmelding en/of verdere vragen
steeds richten tot Nadia (nadia.aptekers@skynet.be).

Mikra wenst al haar leden een fijne
zomervakantie toe...
... en hoopt jullie allen te mogen
verwelkomen bij de start van het nieuwe
seizoen!

Bezoek ook eens onze website www.mikra.be of onze Facebook-pagina!

