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                         NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES”:  MAART 2018 
_________________________________________________________________  
                                        CLUB ACTIVITEITEN MAART 2018: 
       Zat. 3 maart: Sneeuwklokjestoernooi, 14.00 tot 16.00 uur, 2 partijen. 
                    Zat. 3 maart/ dinsdag 6 maart: Start competities 2018 
       Zondag 25 maart: Palmpaastoernooi, 14.00 tot 16.00 uur, 2 partijen. 
_________________________________________________________________ 
                          TOERNOOIEN IN MAART 2018 AAN DE OVERKANT: 
               Donderdag 8- en 22 maart : Wintertoernooi Celeritas- Alkmaar 
          Woensdag 7 maart : Midweektoernooi Les Mille Iles, Z. Scharwoude. 
                       Zondag 18 maart: Manegetoernooi in Barsingerhorn 
 ________________________________________________________________ 
    verjaardagen maart:                                  schoonmaaklijst maart: 
     5. Truus Jongedijk                               6-3 t/m 17-3 Diana Kardijk-Vera Vooijs 
   10. Stijn Geus                                       20-3 t/m 31-3 Truus en Kees Zoetelief 
   11. Marianne Bartels 
   18. Piet Arensman            
_________________________________________________________________      
 
Rob Blok en Louis van der Vis beste in competities 2017.           

Rob Blok en Louis van der Vis werden in het zonnetje gezet tijdens de jaarlijkse ledenvergadering. 

Rob Blok werd eerste in de dinsdagcompetitie 2017 en Louis van der Vis eerste in de zaterdag 

competitie 2017. Zij krijgen de bijbehorende wisseltrofee mee naar huis. In de dinsdagcompetitie 

2017 werden Louis van der Vis en Kees de Weerd 2de en 3de. 

In de zaterdagcompetitie 2017 waren het Rob Dapper en Annelies Zegel die 2de en 3de werden. 

Ook ons G-Team werd, zoals gebruikelijk elk jaar, in het zonnetje gezet. 

Vanwege het 25 jarig jubileum was het een gezellige boel in het clubhuis. Zelfs Loes 

Vrijenhoek was overgekomen vanuit Rotterdam! Het is de start van een feestelijk jaar voor de 

club. Toernooien en uitwisselingen zullen in het teken staan van ons jubileum. Dat geld zeker voor 

ons “Texels Open” op 7 juli 2018. En ons nieuwe “Eiland Toernooi” wat op zaterdag 5 mei a.s. 

gespeeld gaat worden. Waarbij alle Texelse boulers, van welke club ook, zijn uitgenodigd deel te 

nemen. 

Wij gaan er weer voor in 2018! De competities 2018 beginnen deze maand!!! 



 

De Rabobank Clubkas Campagne. 

Rabobank Kop van Noord-Holland draagt de lokale samenleving een warm hart toe. De Rabobank 

Clubkas Campagne is dé donatie actie voor verenigingen en stichtingen, waarbij leden van 

Rabobank Kop van Noord-Holland bepalen welke clubs een donatie ontvangen door het 

uitbrengen van hun stem. Elke stem is geld waard.  

In overleg met de ledenraad komt deze campagne in plaats van de RaboFietsSponsorTocht. 

Hoe werkt de Rabobank Clubkas Campagne? 

Bij de Rabobank ClubKas zijn er twee partijen. Enerzijds de verenigingen en stichtingen die 

meedoen aan de campagne en anderzijds onze ruim 22.000 leden die mogen stemmen op 

verenigingen/stichtingen die zij een warm hart toedragen. Rabobank Kop van Noord-Holland stelt 

in 2018 een bedrag van € 200.000,- beschikbaar die de leden van Rabobank Kop van Noord-Holland 

mogen verdelen over de deelnemende clubs. Elk lid brengt vijf stemmen uit (max. 2 per club). Dit 

stemmen doen zij online of op één van onze kantoren. (Rabokantoor Groeneplaats) 

 

Als je Rabo klant bent, ben je niet automatisch lid. Zorg dus dat je ook lid van je bank bent. 

Lid worden is kosteloos. Je inschrijving voor lidmaatschap moet voor 1 maart 2018.  

Als lid krijgt je een stempas/-code om je stem uit te brengen. 

Het stemmen start 8 mei en dat kun je doen tot en met 28 mei.  

Als je vragen hebt horen we dat graag. En we hopen natuurlijk op heel veel stemmen! 

 

Geslaagd “Snerttoernooi” op 17 februari. 

Een stralende dag! Het leek wel een beetje lente! Prima weer om een balletje te gooien en 

naderhand een lekker kommetje snert eten. Met een goede opkomst een heel geslaagd toernooi. 

Even het vermelden waard is de terug keer van Peter Steffen en Ton Koopmans. Na een lang 

ziekbed gelukkig weer terug op de baan. Peter werd 15de, ja, weer even erin komen. Ton werd 5de, 

hij won beide partijen, TOP! Geslaagde middag! 

 

Aanleg van extra verbinding zwembadterrein Molenkoog. 

Begin maart start de Texelse aannemer Tatenhove met het vrijmaken van een strook grond voor 

een pad dat vanaf de Haffelderweg richting de ingang van Zwembad Molenkoog loopt. Via het pad 

zijn ook de jeu-de-boules vereniging en het terrein van de hondenclub bereikbaar. 

In de bomensingel die tussen Stayokay en het zwembadterrein ligt wordt een pad aangelegd dat 

dienst zal doen als onderhouds pad voor de sloot. Deze watergang voert drangwater van de Hoge 

Berg af en is belangrijk voor het watermanagement in het gebied. De sloot wordt uitgediept. 

Bron: gem. Texel, 23 febr. 2018. 

Wij houden jullie zoveel mogelijk op de hoogte.  


