Een fijne feestmaand allemaal!!!
“Sportpark Molenkoog” , Slingerweg 40a, 1791 AW Den Burg.
Facebookpagina: https://www.facebook.com/jeudeboulesclubdenburg
Website: https://www.jeudeboulesclubdenburg.nl

NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES”: DECEMBER 2017
__________________________________________________________________________________

CLUB ACTIVITEITEN DEC. 2017:
Zaterdag 2 december: Speculaas toernooi.
Zaterdag 30 december: “We knalle effe het jaar uit” toernooi.
Zaterdag 30 december: Uitreiking “Super-Boule 2017”.
_______________________________________________________________________________________

TOERNOOIEN IN DEC. 2017 AAN DE OVERKANT:
Donderdag 14- en 28 december: Wintertoernooi, Celeritas Alkmaar
Woensdag 20 december: Midweektoernooi, Les Mille Iles Zuid Scharwoude.
_______________________________________________________________________________________

Verjaardagen:

Schoonmaaklijst:

2. Harm Gort
29-11 t/m 12-12 Rob Dapper Janne v. Hoogen (Ilse Dros)
14. Peter Steffen
13-12 t/m 26-12 Sjaan Bakker Harry Ran
23. Nel Ellen
27-12 t/m 09-01 Truus Jongedijk Peter Dernison
________________________________________________________________________________

Lidmaatschap 2018.
Natuurlijk gaan wij ervan uit dat jullie allemaal lid blijven het komende jaar. Het blijft natuurlijk
een “feest” om een paar keer per week even een frisse neus te halen, een balletje te gooien en
even bij te kletsen. Ach, en voor het contributiebedrag dat we rekenen hoef je het ook niet te
laten. Plus de extraatjes. En mocht het wel een probleem zijn, horen wij (het bestuur) dat graag.
Het komende jaar is het feest! Ons 25 jarig bestaan! We hebben leuke dingen in petto. Plannen zijn

er om het “Dennentoernooi” weer in ere te herstellen. Standplaats: “Turfveld”. Waar we ook
heerlijk kunnen zitten (heerlijk terras, maar desnoods bij de houtkachel) en van hun faciliteiten
gebruik kunnen maken. De rest bespreken we tijdens de “feestelijke” ledenvergadering op
zaterdag 3 februari. Zet het op je kalender!
Mocht je toch besluiten om onze club te verlaten per 1 januari, laat ons dat dan op tijd schriftelijk
weten voor 31 december 2017.

Nieuwe kachels in ons clubgebouw.
Rob Blok is er weer héél druk mee geweest begin november. De kachels stonden al even in de
planning en in de opslag, maar moesten wel voor de winter geplaatst zijn. Onze bestaande kachels
waren echt aan vervanging toe. Niet alleen de buitenkant was niet meer om aan te zien. Enkele
functioneerden al niet meer. Het wachten was op “in de kou zitten”. De nieuwe kachels zijn
zuiniger en multi functioneel, in de winter warme lucht, in de zomer koude lucht. Ze hangen hoger
aan de wanden, waardoor de warmte verspreiding optimaal is. Het ziet er prachtig uit.
Dank aan Rob!!!

Maak er iets moois van de laatste maand van dit jaar.
Langzaam sluipt het jaar naar zijn eind. Eerst Sinterklaas (met of zonder zwarte pieten). Gezellig? Ja
hoor! Je ziek eten in de pepernoten en speculaas. Ja of nee foute cadeautjes (de foute cadeautjes
vind je de volgende dag op Marktplaats). En dan als een speer een kerstboom in huis. (Ouwe
Sunder sla ik over). De zoektocht op de zolder naar lichtjes en versiering. Die laatste kan eigenlijk
niet meer, dus op naar de Action, keus genoeg! En kerstkaartjes schrijven. Is dat nog wel 2017? Ik
krijg de meeste kerstgroeten via de mail. Leuk? Nee, ik vind van niet. Een kaartje krijgen vind ik
toch leuker. Dat houd in dat ik ze ook moet schrijven. Een tijdrovende klus vind ik. Maar het geeft
mij een voldaan gevoel, en kramp in mijn vingers, als ik die stapel geschreven kaartjes zie liggen.
Dan een mooi kerstzegeltje erop. Likken hoeft niet meer (na 60 zegels likken had je dat ook echt
wel gehad), gelukkig hebben we nu de zelfklevers.
Maar dan komt het grootste vraagstuk nog: Wat gaan we eten; of waar; of bij wie?
De winkels puilen uit, het zou niet moeilijk moeten zijn, maar maak maar eens een keuze.
Oplossing? De laatste; bij wie ga je eten. Het scheelt zoveel werk. En de verrassing, wat gaan we
eten! Het maakt helemaal niet uit, dat geld in ieder geval voor mij, als het maar gezellig is. En wat
ik aanheb maakt niet uit waar ik “een vorkje ga prikken” die dagen, als ik er maar ben. Hoe
“kerstig” kan het zijn.
En dan de laatste lootjes, Oud & Nieuw. De oliebollen! Die moeten erbij 31 december, al is het
alleen maar voor de geur, oudejaar moet naar oliebollen ruiken. Vroeger bakte ik ze zelf, zoals heel
vroeger mijn vader dat deed. Mooie herinneringen. Nu bakt buurman Willem de bollen en brengt
mij dan een portie, inclusief appelflappen. En ze zien er net zo uit als vroeger, met grillige
uitsteeksels. Meestal ook nog met poedersuiker: “Zat in mijn kerstpakket, maar ik had nog. Nee, ik
hoef het niet terug”. En dan languit op de bank, het liefst in mijn slaapzak, zappend van het ene
naar het andere tv-net. Conference, concertje, misschien een leuke film kijken. Bollen, snacks en
glaasje op pak-afstand. Telefoontje hier, berichtje versturen daar, want om 12 uur zitten alle lijnen
verstopt op deze “zandplaat”.
Dan is het ineens 12.00 uur. Vuurwerk, de telefoon, nog meer berichtjes.
De oliebollen zijn nog niet allemaal op, de fles wijn niet helemaal leeg. Maar om een uur of 2 hou ik
het voor gezien. Het is 1 januari! Januari, nieuwjaarsrecepties, handjes schudden of gaan we
zoenen, 1- 2- of 3 keer? Ik vladder erdoor heen, schud handen en zoen. En ik wens iedereen een
heel fijn, succesvol en gelukkig 2018. Tot in het nieuwe jaar, Diana.

