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                         NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES”:  FEBRUARI 2018 
_________________________________________________________________  
                                        CLUB ACTIVITEITEN FEBR. 2018: 

                                                                    
             3 februari: Jaarlijkse Ledenvergadering. Aanvang 13.00 uur. 
     Neem de agenda mee die bij nieuwsbrief januari is meegeleverd!!!  
 
              17 februari: Snerttoernooi. Schrijf je in!!! Aanvang 14.00 uur      
_________________________________________________________________ 
                          TOERNOOIEN IN FEBR. 2018 AAN DE OVERKANT: 
               Donderdag 8- en 22 febr. : Wintertoernooi Celeritas- Alkmaar 
          Woensdag 7 febr. : Midweektoernooi Les Mille Iles, Z. Scharwoude. 
 ________________________________________________________________ 
                  verjaardagen:                                      schoonmaaklijst: 
                  9. Rob Dapper                              6-2 t/m 17-2 Gerrie Mosk- Nellie v.d. Wilde   
                                                                20-2 t/m 3-3  Annelies Zegel- Ria de Wit 

_________________________________________________________________      
 
                         Mooi overzicht 25 jarig bestaan van onze club.    
 
Op 2 februari 2018 bestaat onze club 25 jaar. Er zijn niet veel leden meer binnen onze club die 

zich het ontstaan van onze club herinneren. Een handje vol? Soms ga ik weleens door de 
ledenlijsten van weleer en bedenk dan dat we al van velen afscheid hebben moeten nemen.  
Maar er zijn er gelukkig nog een paar! En één van hen is Fer Gieles. En omdat hij “de man van 
het eerste uur” is binnen ons bestuur, hebben we hem de opdracht gegeven eens in het archief 
te duiken en er een mooi verhaal van te maken. Van de Notaristuin tot en met heden.  
 
Ach ja, de Notaristuin. In het centrum van Den Burg. Daar maakte ik voor het eerst kennis met 
het boulen. Het was in de begin jaren ’90 dat ik langs de tuin liep en een poosje heb staan  
 
 
 



 
 
kijken. “Dat ga ik ook doen. Later, als ik meer tijd heb”. “Later” heeft nog een aantal jaartjes 
geduurd. In 2007 was het zover, tijdens een Opendag maakte ik kennis met de sport.  
Inmiddels zat de club al aan de Slingerweg, waar we nu nog steeds zitten, de mooie Notaristuin 
was te klein geworden.  
 
Fer heeft er een mooi verhaal van gemaakt, Rob Dapper heeft het bewerkt en van foto’s 
voorzien. Iedereen krijgt bij de nieuwsbrief februari het verhaal van Fer Gieles.  
Dank aan Fer en Rob.                    
 
 
                              Geslaagde “Nieuwjaarsboule” op 6 januari.  
 
Een goede opkomst, dus reuze gezellig! Het lekker warme clubhuis rook heerlijk naar de 
glühwein. Die vond gretig aftrek na het boulen. Buiten was het niet echt aangenaam, dus zo’n 
warm glaasje wijn smaakt dan best.  
We hebben elkaar een gelukkig 2018 toegewenst en geproost op ons jubileumjaar.   
De hapjes gingen rond en de glazen werden nogmaals gevuld.  
Een goed begin van dit nieuwe jaar.   
 
                              Felicitaties voor Alie Schouten en Rob Blok.  
 
Alie en Rob enig doublette met vier gewonnen partijen bij Celeritas Petanque in Alkmaar op 
donderdag 11 januari tijdens het Wintertoernooi. Ook de 25ste was weer succesvol voor Alie en 
Rob. Truus en Kees Zoetelief vielen die dag ook in de prijzen. Commentaar Antoine van ’t Veer: 
“Rob en Alie eerste in de A poule en vijfde overall. Truus en Kees eerste in D poule en derde 
totaalklassement. Texel liet weer van zich horen en zien.” Goed gedaan! Gefeliciteerd!   
 
 

                                                    Nou, daarom dus! 
 
Op donderdag 18 januari raasde er een storm over ons land. Een flinke deze keer.  
Rondom onze club staan allemaal flinke bomen. Over de kwaliteit zijn twijfels, in het voorjaar 
wordt er eindelijk naar gekeken door een “boomchirurg”. Kunnen ze blijven staan? Of zijn ze 
toe aan de zaag! 
Om die reden hebben we een aantal jaren geleden, tijdens een ledenvergadering, besloten om 
bij windkracht 8 of meer het boulen te cancelen.  
Er wordt soms lacherig over gedaan soms, maar ik wil ongelukken als hieronder voorkomen:  
  
“Een 62-jarige man uit Zwolle is omgekomen nadat hij dikke tak op zich kreeg. De man stapte 
uit zijn vrachtwagen om een tak op de weg te verplaatsen. Hij werd vervolgens door een 
andere tak dodelijk geraakt.”  
Of: 
“Ook een 62-jarige man uit Enschede kwam vanmorgen om het leven toen een boom op zijn 
auto waaide.” 
 
(De Stensor, 18 jan. 2018) 
 

                                                                                     Tot de volgende nieuwsbrief. 
 
 


