
                                 

     Een “BOULE” succes, gezondheid en geluk in 2018!!! 
 

                                                
 
                               “Sportpark Molenkoog” , Slingerweg 40a, 1791 AW Den Burg.  
                      Facebookpagina: https://www.facebook.com/jeudeboulesclubdenburg 
                                       Website: https://www.jeudeboulesclubdenburg.nl 
                                                           IBAN: NL28 RABO 0362538603                 

                                  NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES”:  JANUARI 2018 
__________________________________________________________________________________  

                                                     CLUB ACTIVITEITEN JAN. 2018:   

           Zaterdag 6 januari:  Nieuwjaars boule + borrel     
__________________________________________________________________________________ 

                                 TOERNOOIEN IN JAN. 2018 AAN DE OVERKANT: 
         Donderdag 11- en 25 januari: Wintertoernooi Celeritas- Alkmaar 
    Woensdag  10 januari: Midweektoernooi Les Mille Iles, Z. Scharwoude. 
                 
__________________________________________________________________________________ 
                  verjaardagen:                                                                schoonmaaklijst: 
             5.  Peter Dernison                                                   9-1 t/m 20-1 Alie Schouten  Toon Witte 
           13.  Marth Schraag                                                 23-1 t/m  3-2  Rob Dapper  Anton Schouten 
           23.  Vera Vooijs                                                     
__________________________________________________________________________________ 

 
Speculaastoernooi.  
 
Koud? Nee. Nat? Ja! Super gezellig? Zeker! Geslaagd Speculaastoernooi op zaterdag  2 december! 
Felicitaties aan Alie Schouten, zij werd 1ste met 17 pnt. Rob Dapper werd 2de met 15 pnt. En Kees 
Zoetelief, 3de met 14 pnt. Leuk en gezellig toernooi door de hoge opkomst.  
__________________________________________________________________________________ 
 
 

Uitreiking Super Boule 2017!  En “We knalle effe het jaar uit” toernooi. 
 
Louis van der Vis is de trotse winnaar van de Super-Boule 2017. 
Het was te verwachten, Louis is één van onze beste spelers op onze banen. Ook een tactische speler, 
hij weet precies wanneer hij alles in de strijd moet gooien, de “Rintje Ritsma” van onze jeu de 
boulesclub. De Super-Boule, die elk jaar uitgereikt gaat worden op de laatste zaterdag van het jaar, is  
 



 
 
 
 
 
voor de speler die het best heeft gepresteerd tijdens onze 4 ledentoernooien, met in totaal 16  
partijen. De vier slechtste partijen worden weggestreept, zodat je 12 partijen toch zeer goed  
moet eindigen. Voor Louis geen probleem. Hij won alle partijen en eindigde met 120 punten. Hij liet 
de tweede- (Fer Gieles 55 pnt.) en derde plaats (Antoine van ’t Veer 46 pnt.) ver achter zich.  
Louis van der Vis mag de prachtige Super-Boule een jaar in zijn huis zetten. De prijs is en blijft een 
wisseltrofee, gemaakt en ontworpen door Rob Blok. De trofee is uitgereikt tijdens onze laatste 
boulesmiddag van dit jaar, “We knalle effe het jaar uit” Boule. Natuurlijk waren er oliebollen en was 
er glühwein op deze 30ste december. Een geslaagd einde van het jaar voor onze club. Volgend jaar 
gaan we er weer voor.    
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

Contributie 2018. 
 
De contributie per 1 januari 2018 blijft  € 55,00 per jaar. Jullie mogen dat, net als voorgaande jaren, na 
1 januari a.s. weer op onze rekening storten: IBAN: NL28 RABO 0362538603, t.n.v. Jeu de Boulesclub 
Den Burg, met vermelding  “contributie 2018”.    
Fijn dat jullie er weer bij zijn in 2018.  
 
__________________________________________________________________________________             
 

 
Agenda jaarlijkse ledenvergadering op 3 februari bij de nieuwsbrief! 
 
Bij de nieuwsbrief van januari zijn toegevoegd: 
 
• de agenda voor onze jaarlijkse ledenvergadering.  
• het verslag ledenvergadering van januari 2017.  
• “Terugblik op 2017 en welkom 2018!” van onze voorzitter.  
• de voorlopige agenda 2018.  
 

Bewaar alles goed en neem het mee naar onze ledenvergadering op 3 februari.  
 
De vergadering zal een feestelijk tintje hebben.  
 
Op vrijdag 2 februari 2018 is het 25 jaar geleden dat onze club is opgericht.  
 
Zorg dat je op tijd aanwezig bent. We rekenen op een hoge opkomst. 
 
Bestuur van onze club. 
 
 
Tot de volgende nieuwsbrief.  
 
 
 
 


